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आ्ीसोमानन्दनाथप्र्रतिगुरुवरादिष्टसश्नीतिमार्गो 
खन्ध्वा यत्रैव सम्यक्परिमनि घटनामीश्चराद्धेतवादः। 

कदमीरे भ्यः परखत्य पकटपरिमलो रञ्ञयन्सर्वदेदान् 
देद्रोऽन्यस्िन्नरष्टो घुसृणविसरवत्सवैवन्द्यत्वमाप ॥ २ ॥ 

तरत तरसा संसाराव्धि विधत्त परे पदे. 
पदमविचट नितव्यारोकश्रमोदस्ुनिभरे । 

विस्यश्त शिवादिष्टाद्ेतावबोधसुधारसं 
भ्रसभविरखसत्सदयु कव्यान्तःसमुत्प्वद्ायिनम् ॥ २॥ 
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ग्रन्थाः ५२ 

श्रीतत्राखोकः । 
श्रीमन्महामादेधराचाय॑वयै-श्रीमदभिनवगुप्तविरचितः । 
श्रीमन्महामादेश्चराचार्य-श्रीजयरथक्कृतविवेकाख्यरीकोपेतः । 
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बहादुराज्ञया ` 

रिसर्च-कायील्याध्यक्ष-पण्डित-मधुख्दनकोल-श्चाखिणा 
उदिष्टकायोखयस्येतरपण्डितसहायेन 

संसो धनादि संस्करणोत्तरं 

सपाय 
मुम्बय्यां “निर्णयसागर' मुद्रणालये सुद्रापयित्वा प्राकादयमुपनीतः । 

दरामो भागः (आद्धिकानि १६२७) 

संवत् १९९०. कारमीर-श्रीनगर सेसताब्दः १९३३. 
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्रीतत्राोके 
श्रीमन्महामादहेश्वराचायौभिनवगुप्तचिरचिते 

श्रीजयरथकतविवेकास्यरीकोपेते 

षोडरामाह्किकम् । 

प्रणमामि निखिरपाशप्रवाहसं मेद मेदबलमद्रम् । 
बलभद्रं प्राणाश्वम्रचारचातुयेपूर्णबरम् ॥ 

इदानीं समयदीक्षानन्तरं भाविनीं पुत्रक- 
दीक्षां निरूपयितुं दितीयार्धन प्रतिजानीते 
अथ पुत्रकत्वसिन्ये 
निरूप्यते शिवनिरूपितोऽत्र विधिः । 
तमेवाह 

यदा तु समयस्थस्य 
पुत्रकत्वे नियोजनम् । 

गुरुत्वे साधकत्वे वा 
कतुमिच्छति देशिकः ॥ १ ॥ 



२ श्रीतत्रारोके । 

तदाधिवासं कृत्वाह्ि 
दितीये मण्डटं छखिखित् । 

सासुदायिकयागेऽथ 
तथान्यत्र यथोदितम् ॥ २॥ 

सामुदायिकमेव यागं निरूपयति 
षडष्टतद्धि गुणित- 

चतुर्विरातिसंख्यया । 
चक्रपञ्चकमाख्यातं 

राखे श्चीपूवसं्ञिते ॥ २॥ 
हार््िदत्तद्धियुणितं 

श्रीमत्रैशिरसे मते ¦ 
असख्यचक्रसंबन्धः 

श्रीसिदादो निरूपितः ॥ ४॥ 
अत्र चोभयत्रापि तरिशुान्जमेव मण्डल- 

मुचितमिल्याह 
तस्मायथातथा याग 

यावच्चक्रेण संमितम् । 



९ छो० 1 षोडशमादिकम् । 

पूजयेदयेन तेनात्र 
त्रिश्ूटत्रयमाटिखेत् ॥ ५ ॥ 

त्रिशूखत्रितये देवी- 
त्रयं पयायव्र्तितः । 

मध्यसव्यान्यभेदेन 
पूणं संपूजितं भवेत् ॥ ६॥ 

वतेना मण्डटस्यामे 
संक्षेपाटुपदेक्षयते । 

आटिख्य मण्डटं गन्ध- 
वखरेणेवास्य माजनम् ॥ ७॥ 

कृत्वा स्नातो गुरुः पराग्ब- 
न्मण्डटायेऽच देवताः । 

बाह्यगाः पूजयेदयार- 
देर च दारदेवताः ॥ ८ ॥ 

मण्डलस्य पुरोभागे 
तदैशनदिशः कमात् । 



¢ श्रीतत्रारोके । 

आभरेस्यन्तं गणेशादीन् 
कषत्रपान्तान्प्रपूजयेत् ॥ ९ ॥ 

गणपतिगुरूपरमाख्याः 
परमेष्ठी पूवेसिद्धवाकूषक्षत्रपतिः । 

इति सप्तकमास्यातं 
गुरुपङ्किविधो प्रपूज्यमस्ट्रुभिः 

तत आज्ञां गरहीखा तु 
पुष्पधुपादिपूजितम् । 

पूञ्यमाधारशक्तयादि 
श्टमूरखास्प्रभ्रयटम् ॥ ११॥ 

दिवान्तं सितपद्मान्ते 
त्रिशुटखानां त्रये कमात् । 

पयाय यृत्तित इति करमेण । अगम इति एक- 
त्निदाहिके । बाद्यगा देवता इति बाह्यपरिवारः। 
पूवैसिद्ध इति एतदशेनावतारक आवयो वि- 
च्छिन्नसंतानः, यस्त॒ अद्यतनः परतिनियतप- 
ऋान्तदाखरनिष्ठो विशिष्टो युरुक्मः, स न बाह्य. 
पूजायां पूज्य इत्यनेन कटाक्षितम्, यद्वा वि. 



१५ छो 1 षोडश्माहिकम् । ९५ 

शिष्टायामेव गुरुपङ्ो पूञ्यायामेतदादीतरमपि 
परपूञ्यमिति । वागिति वागीश्वरी ॥ 

अन्व युणपरधान भावेन सभैरवस्य देवीत्रय- 
स्यावस्थिति दरोयित॒माह 

मभ्यशटे मध्यगः स्या- 
त्सद्धावः परया सह ॥ १२॥ 

वामे चापरया साकं 
नवात्मा दक्षगं परम् । 

त्रिश दक्षिणे मध्य- 
श्रृ्स्थो रतिरोखरः ॥ १३॥ 

स्यात्परापरया साकं 
दक्षे भैरवसत्परे । 

वामे ्रिशुञे मध्यस्थो 
नवात्मापरया सह ॥ १९ ॥ 

स्यात्परे परया साकं 
वामारे संश्च भेरवः । 

वाम इति मध्यापेक्षया। परमिति अन्यदव- 
शिष्टं रतिशेखरपरापरलक्षणम् । दक्षिण इति 



& श्रीतत्रारोके । 

साधकापेक्षया ! दक् इति तत्रेव, अथोदवशि- 
ष्ायामरायाम् । वाम इति साधकापेक्षयेव । पर 
इति अन्यसििन्नवरशिष्टे वामारे । संश्च भेरव इति 
सद्धावभेरवश्चेलयथः। चः प्रवीपक्षया । येषां पुनः 

'सात्परे परया साकं बामारे संश भरः ॥ 

इव्य्धं नास्ति, तेः पूवेतो दक्षे भेरवसत्पर इत्येव 
योज्यम् । 

'स्यात्परापरया साकं वामारे रतिशेखरः ॥ 

इलयेवं तु गताथत्वादुपेक्ष्यमेव । एवं मध्यशुले 
परायाः पराधान्यं, दक्षिणे परापरायाः, वामे 
चापरायाः, इतरदेवीद्यं पुनरङ्गतया सवत्र 
पाश्वयोरित्युक्तं स्यात् । एवमपि परादेव्या एव 
त्रिश्रुखत्रयेऽपि साक्षादवस्थानमन्ययोः पुनः 
शिष्टतया न तथा-इत्यन्यवेलक्षण्येन पाधा- 
न्यात् तस्या एव सर्वैगतत्वम् ॥ 

अत एवाह 

इत्थं सवैगतवे श्री- 
परादेव्याः सिते सति ॥१९॥ 



१९. शो० ] षोडशमाहिकम् । ७ 

यागो मवेल्सुसंपूणै- 
स्तदधिषएठानमत्रतः । 

एकशुटेऽप्यतो यागे 
चिन्तयेत्तद धिष्ठितम् ॥ १६॥ 

अविधिज्ञो विधानज्ञ 
इलेवं त्रीश्िकोदितम् । 

ततो मध्ये तथा दक्षे 
वामे शद्धे च सवतः ॥ १७॥ 

रोकपाखाख्पयन्त- 
मेकात्मत्वेन पूजयेत् । 

परत्वेन च स्वासां 
देवतानां प्रपूजयेत् ॥ १८ ॥ 

श्रीमन्तं मातसद्धाव- 
भटरारकमनामयम् । 

ततोऽपि भोगयागेन 
वियाङ्ं भेरवाष्टकम् ॥ १९ ॥ 



८ श्रीतग्रारोके । 

यामरं चक्रदेवीश्च 
सखस्थाने पूजयेद्वहिः । 

टखोकपारखनश्मयुता- 
न्गन्धपुष्पासवादिभिः॥ २० ॥ 

पूजयेर्परया मक्तया 
वित्तशाल्यविवनजितः 

ततः कृम्भाखकट्री- 
मण्डटस्थानरखात्मनाम् ॥२१॥ 

पञ्चानामनुसन्धान 
कुयाददयभावनात् । 

ये तु तामदहयन्यािं 
न विन्दन्ति रिवात्मिकाम् ॥२२॥ 

मन्रनाडीप्रयोगेण 
ते विशन्यद्ये पथि । 

सुसंपणे इति प्ररणप्रधानत्वात् अस्याः। अत 
इति तदधिष्ठानमात्रेणेव यागस्य परणैतापततेः । 
त्रीरिकाभन्थश्च बहुशो व्याख्यातचरः। खस्थान 



२६ शो० ] षोड़शम। हिकम् ९ 

इति अभ्रीशादिरूपे । तत इति मण्डलपूजान- 
न्तरम् । अद्वयभावनादिति अहमेव सर्वैत्राव- 
स्थित इ्येवंरूपात्। न विन्दन्ति इ्येवमदयप- 
रामशांचदयात् ॥ 

तमेव मच्रनाडीप्रयोगमाह 

स्वदक्षिणेन निःखत्य 
मण्डरस्थस्य वामतः ॥ २२ ॥ 

प्रविरृयान्येन निःसृ 
कुम्भस्थे ककंरीगते । 

वहिस्थे च क्रमेणेत्थं 
यावत्स्वस्मन्स्ववामतः ॥२५॥ 

मूखानुसन्धानवरा- 
तप्राणतन्तूम्भने सति । 

इत्थमेक्यस्फुरत्तात्मा 
व्याप्षिसंविपकाराते ॥ २९५ ॥ 

ततो विशेषपूजां च 
क्याद दयभाविताम् । 

ग् 



१० श्रीतघ्रारोके । 

अन्येनेति दक्षिणेन । इत्थमिति उक्तेन द 
क्षिणवामाभ्यां निर्ममनप्रवेशलक्षणेन भ्रकारेणे- 
तथः । खवामत इति अथाटपरविशेत् । प्राणत- 
न्तूम्भने सतीति सखवात्ममण्डखादीनां परस्परस्य 
प्राणसंमीलखना(या)मिदयथः, अन्यथा हि कथमे- 
क्यस्फुरत्तात्मायं प्रयोगः सिच्धेदित्यथंः ॥ 

नन्वत्रापि अद्वयभावेन कोऽथ इत्याश ङ््याह 
यच्छिवादयपीयूष- 

संसिक्तं परमं हि तत् ॥ २६॥ 
तेनाघेपुष्पगन्धादे- 

रासवस्य परोरथ । 
या रिवादयताटष्टिः 

सा शुद्धिः परमीकृतिः ॥२.५॥ 
ननु अधेपुष्पादेः प्ूजायामुपयोगादस्तु नामैवं 

परमीकृतिः, परेः पुनरनया कोऽथ इत्याशङ्कं 
गर्भीक्िय मण्डटात्मेक्यानुसन्धानानन्तर्येणो 
दिष्टं निवेवयानां पशूनां विस्तारमभिधातुमाह 

निवेदयेदिभोरमे 
जीवान्धातुंस्तदुत्थिताच् । 
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सिद्धानसिदान्व्यामिश्रा- 
न्यदा किचिच्चराचरम् ॥२८॥ 

जीवन्तीति जीवाः परावः । सिद्धानिति प 
कान् । न केवरं पश्वादि चरमेवाच्र निवेयं, या- 
वद्चरमपीदयाह यद्रा किंचिच्राचरमिति ॥ २८॥ 

जीवानिति बहुवचनाक्षिप्तं पशुबहूत्म- 
भिधत्ते 

दण्रध्रोक्षितसंद्रघर- 
प्रारुन्धोपात्तयोजितः । 

निवापितो वीरपल्युः 

सोऽ्टधोत्तरतोत्तमः ॥ २९॥ 
यथोत्तरं न दातन्य- 

मयोग्येभ्यः कदाचन । 
दिवोपयुक्तं हि हवि- 

ने सर्वो भोक्तमहति ॥ २० ॥ 
उत्तरतोत्तम इति यथोत्तरमुत्कृष्ट इयथः ३० 



१२ श्रीतच्रारोके | 

ननु किमेवमस्य हविषो माहात्म्यं यत्सर्वों 
न भोक्तुमहैती्युक्तमिलयाश ज्गयाह 

यस्तु दीक्षाविहीनोऽपि 
शिवेच्छापिधिचोदितः । 

भक्तयाश्नाति स संप्रणैः 
समयी स्यास्सुभावितः ॥३१॥ 

 भक्तयारने हेतुः शिवेच्छापिधिचोदित इति, 
यदुक्तं 

(तस्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् ॥' 

इति । अत एव खोद्यादिना भुक्ते प्रत्यवायो 
भवेदिति भावः ॥ ३१ ॥ 

एतदेव यथोदेरां पश्वष्टकं रक्षयति 

दष्रोऽवरोकितश्चेव 
किरणेद्धटगपणात् । 

प्रोक्षितः केवरं ह्यघ- 
पात्रविघ्रुड्रुक्ितः ॥ २२॥ 

संद्र्ठा दर्िताशेष- 
सम्यक्पूनजितमण्डटः । 
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प्रारब्ध उक्तत्रितय- 
सस्कृतः सोऽपि धनयेत् ॥२३॥ 

कम्पेत प्रसवेत्सब्धः 
प्ररानो वा यथोत्तरम् । 

उपात्तो यागसाच्चिध्ये 
दरामितः राखमारूतैः ॥ २४॥ 

योनितः कारणलाग- 
कमेण रिवयोजनात् । 

निवापितः कृताभ्यास- 
गुरप्राणमनोपणात् ॥ २९५ ॥ 

दृक्षिणेनाभ्चिना सोम्य- 
करखाजाख्विखपनात् । 

केवलमिति अवलोकनपरिहारेण । उक्ततरि- 
तयसंस्कृत इति अवरोकनप्रोक्षणमण्डलदशेन- 
लक्षणेन उक्तेन चितयेन संस्कृतः कृतसंस्कार 
इत्यथैः । यथोत्तरमितयवखोकने ध्रूननं, पोक्षणे 
कम्पनं, मण्डलदर्चने प्रखवणं, यद्रा निशचेष- 
स्तरतमभावेन गलितनिखिरेन्द्रियवृत्तिश्च भवे- 



१४ श्रीतघ्रारोके । 

दिदयथः। राख्रमारुतेरिलयत्र वेगवच्छप्रतिपाद- 
नाथं मारुतेन निरूपणम् । आत्मनश्च दक्षिणेन 
प्राणाभनिना सोम्यस्यापानात्मनः पादावस्य क- 
लछाजारस्य विलखापनमवलम्ब्य पाणमनोजयादो 
कृताभ्यासेन गुरुणा प्राणमनसोरपणात् पाश- 
वप्राणादयेकीकारेणावस्थानान्निवेदितो यः पशुः; 
स निर्बीजकरणान्निवोपित उच्यत इयथः ॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 
तथाद्यादो परं रूप- 

मेकीभावेन संश्रयेत् ॥ ३६ ॥ 
तस्मादाभ्रेयचारेण 

ज्वाखामाखासुचाविरोत् । 
पर्रोवामेन चन्द्रांशु 

जारं तापेन गालयेत् ॥३५५॥ 
नाभिचक्रेऽथ विश्राम्ये- 

तप्राणरदमिगणेः सह । 
परो भूखा खराक्तयात्र 

जीवं जीवेन वेष्टयेत् ॥ २८ ॥ 
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स्रचिस्सूर्येण सताप्य 
द्रावयेत कटां कटम् । 

ततो द्रतं कखाजारं 
प्रापय्यकलमात्मनि ॥ ३९ ॥ 

समस्ततचसंपण- 
माप्यायनविध।यिनम् । 

उन्मूख्येत सरम्भा- 
(कमवल्मसु रसात् ॥ ४०५ ॥ 

तत उन्मूटनोदेष- 
योगादहामं परिभ्रमन् । 

कुण्डल्यशतस्पृण- 
स्वकप्राणप्रसेवकः ॥ ४१ ॥ 

वामावतक्रमोपात्त- 
हृ्त्व्नाखतकसरः | 

हृतकणिकारूटिखाभा- 
दाजोधातुं विखपितम् ॥४२॥ 

शुदडसोमात्मकं सार- 
मीषष्टोहितपीतखम् । 



१६ श्रीतत्रारोके । 

आदाय करिहस्ताग्र- 
सदृशे प्राणविग्रहे ॥ ७२ ॥ 

निःखलय इटिति खात्म- 
वाममार्गेण संविशेत् 

अआषप्वायस्न्रषपनख्य- 

चन्द्र चक्रहदम्बुजे ॥ ४४ ॥ 
स्थितं तदेवताचक्र 

तेन सारेण तपेयेत् । 
इह तावदात्मनि नियहादिसामथ्योन्यथानु- 

पपत््या पररूपतां संभिलय वहिञ्वाखामुचा खद- 
क्षिणेन निगल परोवामेन परविर्य तदपानच- 
न्द्रसंबन्धि कखाजारं स्वपाणाञ्नितापेन द्वावयि- 
त्वा तन्नाभिचक्र एव निखिलप्राणक्रोडीकारेण 
खावष्ठम्भ एव तिष्ठन् स्रमदहिश्ना तजीवं खजी- 
वेन वेष्टयित्वा स्रचिदभनितापेन तत्काजालं 
विरप्य संप्णेरूपतयाप्यायकारित्वादात्मनि ए- 
कतां प्रापय्यादरसंरम्भेण तदमुं कर्मबन्धादु- 
द्वेष्टनक्रमेणोन्मूखयित्वा वामावर्तेन परिभ्रमन् 
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आसादितहत्पद्माश्रतमयकर्णिकादेशोऽत षव 
कन्दकुण्डलिन्यस्रताप्ररितखप्राणभख्र आचार्यों 
हृत्कंणिकायामेव परोहं भजन्नीषष्टोहितपीत- 
लमत पव शुद्धसोमात्मकं स्वपाणवदधिना वि- 
खापितमोजोधावखक्षणं सारं कृरिखकुशिता- 
कारकरिहस्तायसदटदोन पराणेनाक्ृष्य रीघमेव 
तदक्षिणेन निर्मल खवामेन पविदय खत्मान- 
माप्याययन्नेवमाह्तेन तेन सारेण हृदम्बुज- 
स्थितं देवताचकं॑तर्पयेत् तदेकसमरसं कुयो- 
दिलयथं : ॥ 

न केवरमेवमोजो धातुमेवाहरेत् , यावदन्या- 
नपीत्याह् 

अनेन विधिना सवा- 
त्रसरक्तादिकास्तथा ॥ ४९ ॥ 

धातुन्समाहरेत्संघ- 
कमादेकेकशोऽथवा । 

केवरं लथवाभ्ीन्दु- 
रविसंघटरमध्यगम् ॥ ०६१५ 

ढे 



१८ श्रीतश्राोके । 

ज्योतीरूपमथ प्राण- 
राक्तयाख्यं जीवमाहरेत् । 

अभ्रीन्दुरविसंघट् मध्यगमिति प्राणापानोदा 
नसंघहात्मकहसदम(मध्य)मध्यासीनमितयथः ॥ 
 नन्वेवमाहतेरेभिः किं कुयादियाराङ््याह 

जीव समरसीकुया- 
दवाचक्रण मवनात् ॥ ७५ ॥ 

तदेव तपणं सख्यं 
भोग्यभोक्रत्मतेव सा । 

ननु किमेतत्समन्रकं कायं नवेयाराङ्याह 
अभिसपटषदाणं- 

त्यश्रकारात्मको महान्॥ ४८॥ 
पिण्डो रक्तादिसारोच- 

चाटनाकषणादिषु । 
अभिः रेफः, फुष्छाणेः फकारः, त्यश्नमेकारः, 

कारो मकारः, एवं फम् । तदुक्तं 
“क्रोधो वदह्विपुटान्तखङ्यश्रकारुविमेदितः । 
सेयं रक्तादिसारौषकषणे क्चरिका मता ॥ 

हति \ 
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नन्विदं कियता काठेन किथता वा जपेन 
सिश्येदिलयाराज््याह 

इत्थं विश्राग्तियोगेन 
घटिकाधक्रमे सति ॥ ४९॥ 

आवृत्तिशतयोगेन 
परोनिवापणं भवेत् । 

अच्र च प्राक्रोटावभ्यास उपादेय इत्याह 

कृत्वा कतिपयं कारं 
तत्राभ्यासमनन्यधीः ॥ ९० ॥ 

यथा चिन्तामण प्रोक्तं 
तेन रूपेण योगवित् । 

निःराङ्ः सिद्धिमाप्नोति 
गोप्यं तस्प्राणवस्स्फुटम्।॥५१॥ 

चिन्तामणाविति तचाथचिन्तामणो । तेनेति 
कृताभ्यासेन । निःशङ्क इति, यदुक्तं 

"निःशङ्कः सिद्धिमायाति शङ्कां तेनात्र वजयेत् । 
अलीककरुणाबुद्धिरवीरो हि विनश्यति ।।' 

इति । गोप्यमिति छोकविरुद्धत्वात् ॥ ५१ ॥ 



म. श्रीतत्रारोके । 

, . तदेव परोक्षदीक्षायामप्यतिदिशाति 
परोक्षेऽपि पशावेव 

विधिः स्यायोजनं प्रति । 
प्रवेशितो यागसभुवि. 

हतस्तत्रैत्र साधितः ॥ ५२॥ 
चक्रजुष्श्च तत्रैव 

स वीरप्युर्च्यते । 
तत्रैवेति यागभुवि । जुष्ट उपभुक्तः ॥ 
ननु रणापणादो व्यापादितोऽपि पशुयो- 

गादो निवेदनीयस्तत्कथमस्याष्टधात्मेवाक्तमि- 
स्याद्शङ्खयाह् 

यस्त्वन्यत्रापि निहतः 
सामस्त्येनांशतोऽपिवा ॥ ९५२ ॥ 

` ` देवाय विनिवेयेत 
सवे बाह्यपद्युम॑तः। 

अत्रेव कमेण पटं निर्दिशति 
राज्यं खाभोऽथ तस्यं 

दिवे भक्तेस्तद्ात्मता ॥ ४॥ 
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शिवज्ञानं मन्रखोक- 
प्रा्तिस्तत्परिवारता । 

तत्सायुज्यं पशोः साभ्या- 
दाद्यादेर्वीरधमेणः ॥ ५५ ॥ 

पुष्पादयोऽपि तद्ाभ- | 
भागिनः रिवपूजया । 

लाभ इति धरादेः । तत्परिवारतेति तत्सा 
भीप्यम् । एवं बाद्यपशोः राज्यं, इष्टस्य रामः, 
यावद्वीरपरोमंन्रसायज्यमिति ॥ 

नन्वेवं रिवपूजनया पशुपुष्पादेश्चराचरस्यापि 
कस्मात्तषछ्छाभभागित्वं भवेदित्याराज्ञयाह् 

एकोपायेन देवेशो 
विश्वानुग्रहणात्मकः ॥ ५५६ ॥ 

यागेनेवानुग्रहमति 
किं कि यत्न चराचरम् । 

अतश्च पशुबेदनादि हिखं कर्मेति न संभा- 
वनीयमिदाह 



मेर् श्रीतत्रारोके । 

तेनावीरोऽपि रङ्गादि- 
युक्तः कारुणिकोऽपिच ॥ “५७॥ 

न हिसाबुदिमादध्या- 
 त्पञ्युकमंणि जातुचित् । 

तेन पश्चायनुयहणेन हेतना राङ्ादियोगा- 
दवीरः सविकल्पः कारुणिकोऽपिवा आचार्यो 
यागादो पशुकमेणि कदाचिदपि न हिंसावुद्धि- 
मादध्यात् नैवं संभावयेदित्यथंः । नहि नाम 
विहितत्वादियं हिसेव स्यात् । यदाहुः 

(नद्यभ्रिष्टोमीयर्िसा हसेव भवति ।' 

इति । यागादन्यत्र पुनरियं हसेव निषिद्ध 
त्वात् । यदागमः 

(न हटेन पञ हन्याज्नातिभावे कदाचन । 
नचोदेरोन सुभगे यागपूवं विधानवित् ।॥' 

इति । 
न विवाहे पयं हन्याननचात्मार्थं कदाचन । 

` यागकाठे महादेवि नेष्टबन्धुसमागमे ॥ 
` क्रीडार्थे न पश्च हन्याहिना यागाद्ररानने। 
यागकाले ददेद्यो हि मावणां तपेणाय च ॥ 
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एकैके तु सङ़दतते पूर्वोक्तेन विधानतः । 
जपकोटिसहस्सख पूजायुतकश्षतख च ॥ 
तत्फल प्राप्रयात्सयः पश्चुयागे कृते सति ॥' 

इति च । स्प्रतिरपि 
यावन्ति पश्चलोमानि तावर्छृखो ह मारणम् । 
वृथापश्ुघ्ः प्राप्रोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ।।'(मयु४।३८) 

इति ॥ 
ननु भवस्वेवं, तथापि पदोः प्रथममिदं मारणं 

नाम महद पिय मिलयाशङ्याह 
पररोमरटोपकारोऽयं 

तदाव्वेऽप्यप्रियं भवेत् ॥ ५८ ॥ 
व्याधिच्छेदोषधतपो 

योजनाच्र नदशनम् । 
तत्काटं पशोरप्रियमपि भवत् मारणमनु- 

मरहरक्षणो महानयमुपकारो यत्र व्याधिच्छे- 
दादि निदर्षनम् । ओषधं क्षारादि, तपः - 
च्छादि । यदागमः 

तेषामनुग्रहाथीय पश्चनां तु वरानने । 
मोचयन्ति हि पपिभ्यः पाशोघांरछेदयस्ति तान् ॥ 
पञ्चनाश्ुपयुक्तानां निलभूष्वेगतिभवेत् । ने,त,२०।९) 

इति । श्रुतिरपि 



१४ श्रीतच्रारोके । 

"पशये नीयमानः स भ्रत्य ्रापश्यत् स देवामान्वका- 
मयतेत्थं तं देवा अन्खुवनेहि खगे त्वा रोकं गमयिष्यामः ॥' 

इति ॥ 
नतु ययेवं मारणादेव मुक्तिः स्यात् , तक्छृसं 

दीक्चादिनेदयाराङ्कां रामयितमागमं संवादयति 

श्रीमन्मप्युञ्ञये प्रोक्तं 
पादाच्छेदे कृते परः ॥५५९॥ 

मटत्रयवियोगेन 
शरीरं न प्ररोहति । 

धर्माधर्मोघविच्छेदा- 
च्छरीरं च्यवते किर ॥ ६०॥ 

तेनेतन्मारणं नोक्तं 
दीक्षेयं चित्ररूपिणी । 

रूढटपारास्य यः प्राणे 
वियोगो मारणं हि तत् ॥६१॥ 

हयं तु योजनेव स्या 
त्परोर्दैवाय तपेणे । 

धमोध्मोधिति शरीरारम्भकस्य । तदुक्तं शंभर 
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मूलच्छेदेन हि पशोजिषांसन्ति मलत्रयम् । 
मरुत्रयवियुक्तसखय शरीरं न प्ररोहति ॥ 
दीक्षावद्योजनं तख पशोर्नेव हि घातनम् । 
व्यापकेन खरूपेण खशक्तिविभवेन च ॥ 

तरोटयन्ति पशोः पाज्ञाच्छरीरं येन नश्यति । 
शरीरेण प्रनष्ेन मोक्षणं नहि मारणम् ॥ 
दृदप्ररूढपाशसख बद्धस्य पुरषस यः । 
वियोगस्तु शरीरेण मारणं तदिदुबधाः ॥' ने०त०२०)) 

इति ॥ 

एतदेबोपसंहरति 

तस्मादेवोक्तिमाभिदय 
पदयन्द याद्रहूनिति ॥ ६२॥ 

(न०००००००००००, परा प्रोक्षयेद्हून् | 

इत्यादिकां देवोक्तिमाभिलय बहून् नवप्रकारान् 
पशून् दयात् निषेदयेदिति सिद्धम् ॥ ६२ ॥ 

गयु 
'एकजन्मा द्विजन्मा वा सप्रजन्मा सयुद्धषेत् † 

इत्यायुक्तया जन्मभेदेनापि पशूनासुत्तमादिरूप- 
त्वमस्तीद्यादि, तदिह कस्मात्रोक्तमिदयाशङ्खाह 



क श्रीतत्ररोके । 

निवेदितः पुनःव्रप्ि- 

देहो भूयोनिवेदितः। 
षट्कृत्व इत्थं यः सोऽत्र 

षडजन्मा पश्युरुत्तमः ॥ ६२ ॥ 
निवेदित इति तत्तन्मनच्रसंस्कारदारेणापा- 

दितपरतचेकास्म्य इत्यथः । पुनःप्राप्तदेह॒ इति 
कथंचित्संपर्ययोगात् ॥ ६३ ॥ 

उत्तमत्वमेवास्य र्टान्तोपदरौनेन दटयति 

यथा पाकक्रमाच्छुद्ं 
हेम तदत्स कीतितः । 

कां सिद्धि नेव वितरे- 
त्स्वयं किंवा न सूच्यते ॥ ६४॥ 

अत एवास्य परं खपरोपकारकतमियाह कां 
सिद्धिमिदयादि ॥ ६ ॥ 

एतदेवागमेन संवादयति 

उक्तं त्वानन्दशाखे यो 
मन्रसंस्कारवांस्त्यजेत् । 
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समयान्कुत्सयेदेवी 
देद्यान्मन्नान्विना नयात् ॥६५॥ 

 दीक्षामन्रादिकं प्राप्य `. 
 . यजप्पत्रादिमोहितः। 
ततो मनष्यतामेय | 

पुनरेवं करोयपि ॥ ६६ ॥ 
इत्थमेकादिसप्तान्त- 

जन्मासो दहिविधो हिपात् । 
चतुष्पादा पशादवी 

चरुकाथं प्रजायते ॥ ६७ ॥ 
 दात्रापितोऽसो तद्रारा 

याति सायुञ्यतः रिवम् । 
एवमिति समयलयागादि । तद्वारेति दाच्रप 

णपरणालिकयेद्यथे 
तदेवं देवीचरुकाथंमेवास्योत्पततेस्तदन्यत्न वि- 

नियोगो न कायं इत्याह 
दति संभाव्य चित्रंत 

त्पद्यनां प्रविचेष्ठितम् ॥ ६८ ॥ 



4  श्रीतक्ररोके । 

भोग्यीचिकीर्षितं नेव 
. , . कृयोदन्यत्र तं पञ्युम् । 

भोग्यीचिकीर्षितमिति यागादौ देवीनां भो- 
कमभिप्रेतमिलयथेः । अन्यत्रेति यागात् ॥ 

ननु यागयोम्यपशुविषये भवतु नामेवम् ; 
अयोम्यस्तु टोकितोऽपि ततोऽपसारणीयोऽन्यत्र 
च खेच्छया विनियोज्य एव, तन्नायं नियमो 
भोग्यीचिकीषितं पशुं नान्यत्र कुयादितीया- 
राङ्क याह ` 

नापि नेष भवेद्योग्य 
इति बुद्धापसारयेत् ॥ ६९॥ 

तं पञ्च कितु काका चे- 
दविरोषे तं तु टौकयेत् । 

इहं 
(न श्ण्ठं च पहं ददयासक्षीणगात्रं नचैव हि । 

 . नातिषृद्धं नातिबारं खीप्यं नेष भैरवि 

इत्याद्यक्तखरूप एष पशुयोगयोग्यो न भवे. 
दिति बुद्धापि तं पशुं पक्रान्तादययागान्नापसारयेत् , 
श्रतयुत ` 
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शरी युवा च पूणाङ् एक्ष्वभेः शुभाननः । , 
मदिषाजाविकशेव त्रिविधो यागसिद्धये ।+' 

इत्याद्युक्तं विशेषे चेदाकाङ्घा, तत्तं विशिष्टमपि 
पशुं ठोकयेत् येनाकाष्वापरिपूर्तिः स्यात् । तेन 
यावन्त पव पदावो यागे दोफितास्तावन्त एव 
दातव्याः, नतु योग्या एवेत्युक्तं स्यात् ५ 

अत एवाह 
तावतस्तगषद्न्द्चा 

तथाचोक्तं महे शिना ॥ ७० ॥ 
तावत इति विोषाकाङ्घापारिपूण्यपयेन्तान् ४ 
एवं पोः सामस्त्येन विकेषमभिधायांदष- 

तोऽप्यभिधत्ते 

परोवपामेदसी च 
गारिते वहिमध्यतः । 

अपयेच्छक्तिचक्राय 
परमं तपणं मतम् ॥ ७१ ॥ 

हदन्नपुण्डासयक्- 
त्प्रधानं विनिवेदयेत् । 



4.  श्रीतत्रारोके । 

करणिकाकुण्डटीमज्ञ- 
 . पश्यं सुख्यतरं च वा ॥ ७२ ॥ 

ततोऽग्रो त्षपणं कुया- 
न्मच्रचक्रस्य दैहिकः । 

तन्निवेद्य च देवाय 
ततो विज्ञापयेत् मुम् ॥ ७३ ॥ 

यकृत् कृष्णमांसं प्रधानत्वेन विनिवेदयेत् 
कणिका लिह्धिका । कुण्डली परा मण्डलिका । 
मजा अस्थिवसा । परोवः पाश्नाड्यः । त्षण 
मिति प्राग्वत् ॥ ७३ ॥ 

किं विज्ञापयेदिलयाह 

गुरुत्वेन तयेवाह- 
माज्ञातः परमेश्वर । 

साक्षाव्खभोपदेशाये- 
 जपेगुरुसुखेन वा ॥ ७९ ॥ 

अनुम्राह्यास्त्वया शिष्याः 
. रिवशयक्तिपरचोदिताः। 
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तदेते तदिधाः प्राप्ता 
स्त्वमेभ्यः कुवनुग्रहम् ॥ ७५॥ 

समावेद्राय मां खालम- 
रद्मिभियदहं हिवः । 

एवं भवतिति ततः 
रिवोक्तिमभिनन्दयेत् ॥ ७६ ॥ 

रिवाभिन्नमथास्मानं 
पञ्चकृत्यकरं स्मरेत् । 

स्वाटलपनः क्सण मना 

न्तं चानुजिघुक्षया ॥ ५७॥ 
ततो बद्धा सितोष्णीषं 

हस्तयोरचेयेच्कमात् । 
अन्योन्यं पारदाहाय 

श्ुद्धतत्व विसये ॥ ७८ ॥ 
तेजोरूपेण मनच्रांश्च 

रिवहस्ते समचैयेत् । 
गभावरणगानद्ध 

परिवारासनोज्खितान् ॥ ७९ ॥ 



६२ भरीदकररोके । 

आत्मानं भावयेत्श्चा- ` 

` दैककं जरखचन्द्रवत्। 
कृत्योपाधिवद्ाद्धिन्ं 

घोटाभिन्न तु वस्तुतः ॥ ८० ॥ 

अथेति तदान्ञाखाभानन्तरम् । अनेन चा- 
भितस्यनन्तरोरिष्टं खस्य खभावस्य दीपनमपि 
उपक्रान्तम् । मन्रान् करणं स्थूलसूक्ष्मतया पर 
पररूपां मृति च स्मरेदित्येष संबन्धः । सितो 
ष्णीषमिति नवात्मना सप्तजक्षम् । अन्योन्य- 
मिति दक्षिणेन वामं वामे [न] च दक्षिण- 
मिथः । पाशदाहकत्वमेवोपोहरखयितुं तेजो- 
रूपेणेत्युक्तम् । गभोवरणगानिति मूटखमन्र- 
तद्रक्ररूपानित्यथः । यथोक्तं 

(्रह्मपश्चकसंयुक्तः रिषेनाधिष्टितः श्मः । 
पाश्चच्छेदकरः क्षेमी शिवदस्तः प्रकीर्तितः ॥ 

इति । एककमिति अनन्यपिक्षत्वादसहायमि- 
यथः । जखचन्द्रवदिति यथाहि वस्तुत एक 
एव॒ चन्द्रस्तत्तजलाधारादिक्षणाद्पाधिभेदात् 
नाना भवेत्, तथायमपीदयथः ॥ ८० ॥ 
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अस्य षोढाभिन्नतमेव दरशयितुं तसप्रतिपाद- 
कमागमभन्थं तात्पयंतो व्याचष्टे 

मण्डरस्थोऽहमेवायं 
साक्षी चाखिरकभेणाम् । 

दद्धा हि द्रषटरूता शम्भो- 
मण्डले कर्पिता मया ॥ ८१ ॥ 

होमाधिकरणव्वेन 
वङ्कावहमवस्ितः । 

यदात्मतेद्धा मनाः स्थुः 
पाररा़ोषविधावरम् ॥ ८२ ॥ 

साक्षित्रमेव शुद्धेयादिना निर्णीतम् । शु 
द्वेति नत कतेतमिश्रा । यदार्मतेद्धा इति 

४. 

गृही तवद्धथाकारपरमेश्वर वेशवरोन्मिषितदीप्तय 
इयथः ॥ ८२ ॥ 

ननु किं नामेषां पाशष्ठोषसामध्यमि दाशङ्गयाह 

सामान्यतेजोरूपान्त- 
राहूता भुवनेश्वराः । 

~ 



२० श्रीतत्रारोके । 

तर्पिताः श्राविताश्चाणो- 
नाधिकार प्रतन्वते ॥ ८३ ॥ 

आ यागान्तमहं कुम्भे 
 संखितो विघ्रशान्तये । 
सामान्यरूपता येन 

विरषाप्यायकारिणी ॥ ८४ ॥ 
हिष्यदेहे च तत्पाश्- 

हिथिट्तप्र सिद्धये । 
स टि सेच्छावशात्पाशा- 

न्विधुन्वन्निव वर्तते ॥ ८५॥ 
साक्षाव्खदेहसंस्थोऽहं 

कतानुग्रहकमणाम् । 
ज्ञानक्रियास्रतन्रत्वा- 

हीक्षाकमणि पेटः ॥ ८६ ॥ 
सामान्यतेजोरूपान्तरिति गर्भीक्रितधामन्रय- 

पारमेश्वरतेजःसभावमन्रेकात्म्यमापादिता इ 
लयथः । आहानादि च वक्ष्यमाणम् । अधि 
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कारः खमभुवनादो प्रतिवन्धः । म्भ इति 
अथात् ककेयां च, अन्यथा हि अस्य षोढाभि- 
न्नं न स्यात् । अन्न हि विश्शान्तिमाच्रात्म- 
तयावस्थितः समया एव विरि्टाः करियाः पाल- 
येदिर्युक्तं सामान्यरूपता विशेषाप्यायकारिणी- 
ति । खेच्छावदादिति नद्यस्य मरुपरिपाकादि 
अपेक्षणीयं किञिदिल्युक्तं प्रा बहशः । पेशल 
इति समथः ॥ ८६ ॥ 

ननु कथमस्य देहादियोगात् पारिमियेऽप्येवं 
भवेदियादाङ्य टष्टान्तयति 

भिन्नकायाकृतिवाते- 
न्द्रियचक्रानुसन्धिमान् । 

एको यथाहं वदह्वयादि- 
पडपोऽस्ि तथा स्फुटम् ॥८७॥ 

एवमारोच्य यनेषोऽ- 
ध्वना दीक्षां चिकीषेति । 

अनुसंहितये शिष्य- 
वजं पञ्चसु तं यजेत् ॥ ८८ ॥ 



६ श्रीतच्रारोके । 

. . यथा हि एक एवाहमनेकञ्यापारे तत्तदाका- 
रविरेषे च ` (1 
` भमनःषष्ठनीदल््रियाणि'" "` ॥ (भन्गी०१५।७) 

इत्युक्ते रिन्द्रयाणां षट य एवाहं पदयामि, स 
एवाहं श्रुणोमीयेवमनुसन्धिमसखेन स्वजनसा- 
क्षिकं द्रादिरूपतया षोढा भवामि इत्येवं म- 
णडलवहधादावपीति वाक्याथः । येनेति तच्वक- 
लछादीनामन्यतमेन ॥ <८ ॥ 

 नन्वत्रानुसन्धानेन किं स्यादित्याशङ्कयाह 
अनुसन्धिबरखन्ते च 

समासव्यासभेदतः । 
कुयादलन्तमभ्यस्त- 

मन्यान्तमावपूरितम् ॥ ८९ ॥ 
ततोऽपि चिन्तया भूयो 

ऽनुसन्दभ्याच्छिवात्मताम् । 
अलयन्तमिति । एवं हि अस्खरितमेव कमं 

सिच्येदियाशयः । अनुसन्दध्यादिति अथादा- 
स्मन्येव ॥ 
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एतमेवागमयन्थं उयाचक्षाणः प्रपञ्चयति 

हमेव परं त्तं 
नच तद्धुट्वत् काचित् ॥ ९० ॥ 

महाचकररस्तत्तन 

माये स्वामदं जगत् । 
नच तक्केनचिद्वाष्य 

प्रतिविभ्बवद्पितम् ॥ ९१ ॥ 
कृ ताह मस्प तन्व्याः 

धीनं च मद्धिष्ठितम् । 
इत्थं भूतमहाव्याप्ति- 

संवेदनपवित्रितः ॥ ९२ ॥ 
मत्समतं गतो जन्तु- 

सुक्त इत्यभिधीयते । 
तदिति घटवन्नियतरूपत्वाभावात्। तेनेति म- 

हाप्रकाडरूपत्वेन पूर्णे हि रूपे सवेस्येव सद्धावो 
भवेदिति भावः । तदिति केनचिहाद्येन चि. 
म्बेनानपिततात्। अत एव न तदन्याधीनं यतो 
मदधिष्ठितं मय्येव विश्नान्तमिलथः । यदागमः 



३८ श्रीतत्रारोके | 

(अधपिष्ठता च कतो च सर्वसखाहमवयितः ।' 

इति । मत्समस्वगमने हेवुरित्थमिलयादि । थद्- 
भिप्रायेणेव 

(मोक्षो हि नाम नेवान्यः खहूपप्रथनं हि सः ¦ 
खरूपं चात्मनः संविन्नान्यत्" "` ॥' (१।१५६) 

इत्यादि प्रागुक्तम् ॥ 

ननु पोनःपुन्येनेवंभावनया किं स्यादिया- 
राङ्कथाह 

तापनिघषेसेकादि. 
पारम्पर्येण बह्विताम् ॥ ९३ ॥ 

यथायोगोरुको याति 
गुरुरेवं रिवातमताम् । 

ततः पुरःस्थितं यदा 
पुरोभावितविगरहम् ॥ ९४ ॥ 

परोक्षदीक्षणे यद्या 
दभाय; करिपते मृते । 

शिष्ये वीक्षयाच्यं पुष्पाये- 
` , न्यसेदध्वानमस्य तम् ॥ ९९५॥ 
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येनाध्वना मुख्यतया 
दीक्षामिच्छति दैरिकः। 

पुरःस्थितमिति साक्षाद्रीक्षणे । परोक्षेति 
देदान्तरस्थतया । मरत इति मरणे सतीः ॥ 

मुख्यतामेव दरौयति 

तं देहे न्यस्य तत्रान्त- 
भान्यमन्यदिति स्थितिः ॥९६॥ 

अनेन च रिष्यदेहेऽध्वन्यासविधिरुक्तः॥९६॥। 

इदानीं तु शोध्यशोधकयोर्वै चियममिधत्ते 

सोध्याध्वनि च विन्यस्ते 
तत्रैव परिशोधकम् । 

न्यसेदययथेप्तितं मनं 
रोध्योचिलयानुसारतः ॥ ९७ ॥ 

कचिच्छोध्यं विन्यस्य 
ररोधकन्यासमात्रतः। 

स्वयं शुद्धयति संशोध्यं 
रोधकस्य भरभावतः ॥ ९८ ॥ 



४०. श्रीत्रारोके । 

यथेप्सितमिति गुरोः शिष्यस्य वा । शोधष्यो- 
चिदयानुसारत इति 

ध्योजयेननेश्चरादुध्वं पिचन्यादिकमष्टकम् ।'(मा ० वि ०९।७२) 

इव्याद्युक्तं शोध्यानुयुण्यमनुखयेयथः । प्रभा- 
वत इति । यदुक्तम् 

अचिन्त्या मचरशक्तेव परमेशयुखोद्धवा । (ख०५।१५१) 

इति ॥ ९८ ॥ 
तत्र शोध्यस्येव तावद्चिप्रयमभिधातुमाह 

अपरं परापरं च 
परं च विधिमिच्छया । 

तदययोजनानुसारेण 
श्रित्वा न्यासः षडध्वनः॥९९॥ 

तयोजनेति तच्छब्देन अपरादिषिधिपरामशैः ९९ 
कथं चास्य देहन्यास इलाह 

टखाटान्तं वेदवसो 
प्रान्तं रसरन्ध्रके । 

वसुखन्दो दादशान्त- ` 
मिदेष त्रिविधो विधिः ॥१००॥ 
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कमेण कथ्यते दषः 
शाखे श्रीपूर्ैसंज्ञिते । 

वेदवसाविति चतुरशीतावङ्कखानाम् । रसर- 
न्धक इति षण्णवतो । वसुखेन्दाविति अष्टोत्तर 
दाते ॥ 

तमेव तचोपक्रममाह 

तत्र तत्वेषु विन्यासो 
गुस्फान्ते चतुरद्टे ॥ १०१ ॥ 

धरा जखादिमूखान्तं 
प्रयेकं व्यङ्करं कमात् । 

रसश्चुयङ्करं नाभे- 
रूध्वेमित्थं षड्कटे ॥ १०२॥ 

पुंसः करन्तं षट्त्वं 
परक त्यङ्गखे क्षिपेत् । 

अष्रादद्राङ्करं त्वेवं 

कण्ठकूपावसानकम् ॥ १०३ ॥ 
६ 



२ ` श्रीतत्रारोके । 

सदारिवान्तं मायादि- 
चतुष्कं चतुरङगे | 

प्रयेकमिलयब्धिवसु- 
संख्यमाटिकटे्तः ॥ १०९४ ॥ 

शिवतचं ततः पश्वा- 
तेजोरूपमनाकुटम् । 

सर्वेषां व्यापकत्वेन 
सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत् ॥१०५॥ 

जराद्यन्तं साधयुग्मं 
मूं त्रथङ्कखमिदयतः । 

दादशाह्कटताधिक्या- 

दहिधिरेष परापरः ॥ १०६ ॥ 
जखाच्यन्तं तयङ्कटे चे- 

द्व्यक्तं तु चतुष्टये । 
तच्चतविरलयाधिक्या- 

त्परोऽप्यष्ठक्ते विधिः ॥१०५७५॥ 
 रसश्चुतीति जखादिमूखान्तं तखन्रयोविंशते. 
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यङ्ग खत्वात् षट्चलारदादङ्खलमिलयथः । नामे. 
रूध्वं षडङ्कुर इति तत्पयन्तमिवयथेः । एवमिति 
षण्णां प्रयेकं तयङ्कखात्। प्रयेकं चतुरङ्करमिति 
येन चतुर्णां चतुरङ्कखतया षोडशाङ्कखानि भव- 
न्ती ति । अग्धिवखिति चतुररीतिः। आ अलि- 
कदेशत इति ` टटखाटदेशान्तमिलयथः । अत्रेव 
जटाट्ुद्यन्तं तखद्वाविरतेः प्रयेकमधंस्य सक- 
टस्य चाङ्कटस्य द्वयस्य चाधिक्यात् परापरे परे 
च विधो द्वादश चतुर्विशतिश्वाङ्कटानि अधिकी- 
भवन्तीति षप्णवतिरष्टोत्तरं शातं चा्कलानां 
भवतीस्युक्तं जरखाच्चन्तमिति । यदुक्तम् 

अपरोऽयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः शृणु । 
 पवेवत्पृथिवीतचं विज्ञेयं चतुरङ्टम् ॥ 

साधंद्रवङ्लमानानि पिषणान्तानि रक्षयेत् । 
प्रधानं उयङ्कुं ज्ञेयं रोपं पूवेबदादिरोत् ॥ 
परेऽपि पवेवत्प्रथ्वी ङ्कुलान्यपराणि च । 
चतुष्पर्व प्रधानं च शेप पूवेवबदाश्रयेत् ।।' (मा०वि०६।२७) 

इति ॥ १०७॥ 
नन्वेवं त्रिविधमाने किं प्रमाणमिदयाश ङ्गयाह 

त्रिविधोन्मानकं व्यक्त 
वसुदिगभ्यो रविक्षयात्। 



1. भीतत्रारके । 

मयतन््े तथाचोक्तं 
तत्तत्लफरख्वाञ्डछया ॥ ३०८ ॥ 

वसुदिग्भ्य इति अष्टोत्तराच्छतात् । रविश्षया- 
दिति आवतेनीयम्। तेन द्वादशानां ढादरानाम- 
ङ्खानां क्षयादिलयथंः ॥ १०८ ॥ 

एवं सामस्येन तानां न्यासमभिधाय, 
ल्यस्तत्वेनाप्याह 

नवपञ्चचतुख्येक- 
तच्वन्यासे सख्यं धिया । 

न्यासं प्रकर्पयेत्ताव- 
तरान्तभावचिन्तनात् ॥१०९ 

करापञ्चकवेद्ाण्ड- 
न्यासोऽनेनेव रक्षितः । 

तत्र नवतखन्यासे परकृतिः पथारास्सु अङ्क- 
रेषु, पुरुषलिषु, नियतिनेवसु, काखः षट्सु; 
मायावियेदसदारिवाः चतुष चतुषै, शिवस्तु 
उयापकतयेति । पञ्चतच्छन्यासे तु धरा चतुषु 
अह्ुरेषु, जटं षट्चत्वारिशस्सु, तेजो दावि- 
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रतिषु, वाय॒द्वोदशसु, आकारो उ्यापकतयेयप- 
रोऽयं विधिः । यदुक्तम् 

अधुना पश्च तचखानि यथा देहे तथोच्यते । 
नाभेरूभ्वे तु यावस्याप्पर्वपट्मनुकरमात् ॥ 
धरातस्वेन गुरफान्तं व्याप्तं शोषमिहाम्बुना । 
दरा्विंशतिश्च पवोणि तदृध्वं तेजसा एृतम् ॥ 
तसादद्ादश्च पवोणि वयुव्यािर्दाहूता । 
आकाश्ञान्त परं शान्तं सर्वेषां व्यापक सरत् ॥ 

(मा०वि०६।९) 

इतरत्र विधिद्रये तु जत एव दादश दा 
दशाङ्कखान्यधिकीभवन्ति इति विकल्पनीयम् । 
प्रथ्वी्रकृतिमायाशक्तिटक्षणचतुस्तच््वन्यासेऽपि 
एवमेव विधिः । त्रितखन्यासे त॒ आत्मतच्चं 
दासप्ततिष्वङ्करेषु, षिथातखं द्वादशसु, शिव- 
तत्वं तु उ्यापकतयेति । तदुक्त 

(त्रिखण्डे कण्डपयेन्तम।त्मतखष्दाहतम् । 
विद्यतक्वमतोध्वे तु शितं तु पूर्ववत् ॥ 

। (मागवि०६।१०) ` 

इति । तावतामिति अवरिष्टानाम् । अनेनेति 
पञथचचतुस्तच्वन्यासेनेव ॥ 



8 श्रीतत्रारोके । 

नन्वस्तु एवं तरिविधं मानं, रख्खाटायन्तं 
त्रेधावस्थानमस्येति कुतस्यमिदयाशङ्ञ्याह 

उक्तं च तरिरिरस्तन्त्र 
सखाधारस्थं यथास्ितम्॥११०॥ 

दादशा्खयुत्थानं 
क ६ $ + 

देहातीतं समं ततः । 
 ह्ासप्ततिदंशद्े च 

देहस्थं रिरसोऽन्ततः ॥१११॥ 
पादादारभ्य सुश्रोणि 

 अनाहतपद्ावधि । 

इह प।दादारभ्य शिरसोऽन्ते नादान्तपदं 
यावत् खखारटपयेन्तं दाससतिदंश दे च चतुर. 
दीतिरङ्कखानि देहस्थमपरं मानमियथः । एवं 
यथास्थितमपरं मानमवटम्ब्य साधारे मुण्ड 
व्योन्नि स्थितं ब्रह्मरन्धान्तं द्वाद्ाङ्कटसुत्थानं 
षप्णवलयङ्कुलं परापरं मानमिति यावत् । ततोऽपि 
देहातीतं दवादशान्तं यावत् समं द्वादशाङ्खलमे- 
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बोतथानं येनाष्टोत्तरं रशातमङ्कखानां परं मानं 
स्यात् ॥ 

ननु देहस्येवं माने वक्तमुपक्रान्ते कथं तद 
तीतेऽपि तदुच्येतेयाशङ्गयाह 

देहातीतेऽपि विश्रान्या 
संवित्तेः कर्पनावशात्॥११२॥ 

दृहत्वमिति तस्मार्स्या- 
दुत्थानं दादश्ाद्टम् । 

इति निणेतुमत्रेत- 
दुक्तमष्टोत्तर रातम् ॥ ११३ ॥ 

परस्याः संविदो हि देहातीतेऽपि विश्रान्ता 
काल्पनिकं देहचमस्तीति तस्मात् ब्ह्मरन्ध्रादपि 
दादशाङ्गटमुस्थानं देहतयेव स्यादिति निर्णेलु- 
मेतदत्र श्रीत्रिरिरयोभेखे परमष्टोत्तरशतादमक- 
मुक्तमिलयथंः ॥ ११३ ॥ 

एवं तां न्यासमभिधाय, भोवनमधप्याहं 

पुरन्यासोऽथ गुल्फान्तं 
भूः पुराण्यत्र षोड । 



2९ श्रीतघ्रारोके | 

तस्मादेकाङ्नख्व्याघ्या 
प्रयेकं खकुरादितः॥११५॥ 

दिरण्डान्तं न्यङ्गं तु 
चछगरखण्डमथाञ्धिषु । 

देवयोगा्के रे हि 
प्रत्येकाङ्खपादतः॥ ११९५ ॥ 

इति प्रधानपयन्तं 
पट्चत्वारिंशदद्रसम् । 

षट्पञ्चाराप्पुराणीत्थं 
प्रागधरायां तु षोड ॥११६॥ 

ततोऽप्यधाङ्गख्व्यास्या 
षट् पुराण्यङ्घरत्रये । 

चत्वारि युगम एकसि- 
ननेकं च पुरमद्कटे ॥ ३१७ ॥ 

सरागे पुंस्पुराणीरा- 
संख्यानील्थं पडङ्कटे । 
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करोधेरापुरमेकसि-  . 
न्ये चाण्डमियं च वित्॥११८५ 

संवतेभ्योतिपोरेवं ` 
करुूतच्वगयोः क्रमात् 

गुरपञ्ान्तपुरयो 
नियतो चेकयुग्मता ॥ ११९ ॥ 

षोडरोति चतुषु अङ्करेषु भ्रयेकभमङ्ख्चतु 
भागव्या्या । द्विरण्डान्तमिदयेकोनचत्वारिराम्। 
छगखाण्डमिति चलारिशत्तमम् । अन्धिष्विति 
चतुषु अङ्केषु । एषामघ्र विभागः परयेकाङ्करख 
पादत इति, षोडशेति पुराणि अथाद ङखान्यपि 
चत्वारि । षट् पुराणीति पुंस्तच्गतानि । चत्वा- 
रीति भरचण्डादिसंबन्धीनि । युग्म इति अङ्कख- 
दये । एकमिति एकरिवसंवन्धि । इश्वरसख्या- 
नीति एकादशा । एकसिन्निति अङ्कखे । द्वय 
इत्यङ्कखयोः। चाण्डमिति चण्डसंवन्धि। विदिति 
विद्या। एवमिति सवतेपुरमेकाङ्करं, ज्यो तिष्पुरं 
व्यङ्गुलम् । एकयुग्मतेति श्रुरपुरमेकाङ्करे, प्ा- 
न्तकपुरं द्यङ्करम् ॥ ११९ ॥ 



४५५ श्रीतन्रारोके । | 

विद्यादो रये चागमोऽपि एतामेव व्याख्यां 
सहते इति दशयितुमाह 

श्रीपूरवशाश्चे तचोक्तं 
परमेरोन शंभुना । 

उत्तरादिक्रमादन्येक- 
भेदो विद्यादिके त्रये ॥१२०॥ 

विद्यादो हि तखत्रये दवे दवे पुरे, तत्र उत्तर 
मृध्वैगं पुरं च्यङ्कुखमधस्तनं सेकाङ्कटमिति घ्र 
तितखं त्रीण्यङ्कखानि यावन्निष्वेतेषु नवेति ॥ 

ननु कथमन्रेषां उ्यदययेनोपदेशा इत्याशङ्याह 
असारत्वाक्रमस्यादो 

नियतिः परतः कटा । 
अथवान्योन्यसंज्ञाभ्यां 

तच्वयोव्यपदेश्यता ॥ १२१ ॥ 
एकवीरशिखेशश्ी- 

कण्ठाः कारे त्रयख्ये । 
कारस्य पूवे विन्यासो 

नियतेरमिधीयते ॥ १२२॥ 
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अथवन्योन्यसंज्ञामि- 
व्यपदेशो हि ददयते । 

पतदेवोपादटयितुं पुनरप्युक्तं कारस्ये- 
त्यादि ॥ 

एतदेव संचिनोति 
एवं पुमादिषट्तच्वी 

बिन्यस्ता्टादशाङ्खखे ॥ १२३॥ 

ततोऽप्य्क्ठमात्रानतं 
मायातच्वस्थमष्टकम् । 

प्रतयेकमधाद्खतः 
स्यदङ्कटचतुष्टये ॥ १२४॥ 

इत्थं व्यक्ष्णि पुराण्यष्ठा- 
विंरातिः पुरुषान्निरि । 

पुरत्रयं हयोख्यंरा- 
न्यूनाद्भरमिति कमात् ॥१२५॥ 

दयोदयं पञ्चपुरी 
यये चतुरङ्ग । 



४.4 श्रीतत्रारोके । 

तत एेशप॒राण्यण्ठ 
चतुप्केऽधाह्गटक्रमात् ॥१२६॥ 

 ततश्चीणि ये दे च 
हयोरिस्थं चतुष्टये । 

सादाशिवं पञ्चकं स्या- 
दिव्थं वखेककं रवौ ॥ १२७॥ 

इत्थमिति अष्टादशानां चतुण। च एकीका 
रात्मना प्रकारेणेयथः । द्यक्ष्णीति द्वाविदाता- 
वङ्कलनाम् । निक्चीति तत्पयन्तम् । इयोरिल्य- 
ङःखयोः। अङ्कलद्वये हि षोडदराधा विभक्ते प्रति- 
पुरं भागद्वयं मानमिस्युक्तं तयंशन्यूनाङ्कलमिति 
ऋमादिति। ब्रीणीति पुराणि । द्वय इल्यङ्कटयोः। 
तच तयंरन्यनाङ्कलमानेनेदपेक्षणीयम् । वखे- 
ककमिति अष्टादश पुराणि । रवाविदङ्करढा- 
द्दराके ॥ १२५ ॥ 

एतदेवोभयथापि संकख्यति 

षोडशकं रसविशिखं 
व्रसुहिकं वसुशङीति पुरवगाः । 
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वेदा रसान्धि युग्मा- 
क्षि च रवयस्तत्र चाङ्गखाः कमराः॥ 

रसविरिखमिति षट्पथारशत् । वसुदहिकम- 
छाविदातिः । वसुशक्ीदष्टादश । वेदाश्चत्वारः । 
रसाग्धीति षट्चत्वाररात् । युग्माक्षि दावि- 
तिः । रवयो इादशा ॥ १२८ ॥ 

एवं चेदं सिद्धमिलयाह 

अष्रादसाधिकशरतं 
पुराणि देहेऽत्र चतुरश्ीतिमिते। 

विन्यस्तानि तदित्थं ति 

रोषे तु व्यापकं शिव तचम् १२९ 
इति विधिरपरः कथितः 

परापराख्यो रसश्चुतिस्थाने । 
अष्ठशर संख्यानं 

खमुनिङृतं तत्परे विधो ज्ञेयम् ॥ 
रसश्चुतिस्थान इति षट्चत्वारिशदात्मनि । 

अष्टदारमिति अण्पथारशत् द्ादशनामाधि 
क्यात्। खमुनीति चतुर्विरतेराधिक्यात् ॥१३०॥ 



५४ श्रीतच्र[रोके । 

ननु कथं चान्न द्वादशानां चतुविरातेवी अ- 
क्ुलानामाधिक्यमिलयाशाङ्खयाह 

 टकुखादेर्यगटक- 
 पयन्तस्यात्र सुवनपूगस्य । 
 अधिकीकुयाद्रणना- 

वरोन भागं विधिहये कमर ॥ 
भुवनप्रगस्येति षट्प्ारदामनः । भागः 

मिति परापरे विधो किंवचिदंराधिकपचभागल- 
क्षणम् । परे तु किंचिदंशन्यूनाधोङ्कखटक्षणम् ॥ 

एवं भुवनाध्वनो न्यासमभिधाय पदाध्व- 
नोऽप्याह 

अपरादिविधित्रैता- 
द्थ न्यासः पद्ाध्वनः । 

पूवं दररापदी चोक्ता 
सखतच्रा न्यस्यते यदा ॥१३२॥ 

तयेव दीक्षा काया चे. 
तदेयं न्यासकस्पना । 

तत््वादिसुख्यतायोगा- 
दीक्षायां तु पद।वली ॥१३३॥ 
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तत्तचखायनुसारेण 
त॒त्रान्तभाव्यते तथा! 

सखप्रधानलखयोगे तु 
दीक्षायां पदपद्धतिम् ॥१२५॥ 

न्यस्यकमेण तच्वादि- 
वदनानवरोकिनीम् । 

पूषेमिति एकादश्ञाह्िकादो । खतन्रेति प 
धाना । तत्रेति तच्वादो । तथेति दद्ाधासवेन । 
खप्रधानत्रयोग एवोपोदलितस्तच्वादिवदना 
नवटोकिनीमिति ॥ 

तदेवाह 

चतुष्व्टासु चाष्टासु 
द्शाखथ दशस्वथ ॥१३५॥ 

दङखथो पञ्चदश- 
स्थ वेदशारेन्दुषु । 

धरापदान्नवपद 
मातकामाटिनीगताम् ॥१२६॥ 



१६ श्रीतश्रारोके | 

योजयेव्याप् दशमं 
पदं त॒ रिवसंज्ञितम् । 

धरापदं वजयित्वा 
पञ्च यानि पदानि तु ॥१३५५॥ 

विधिदयं स्यान्निक्षिप्य 
दादश दहादश्ाहृखाच् । 

वेदाश्चत्व।रः । शरेन्दवः पञ्चदश । तच्र संहा 
रक्रमेण एकाक्षरं चतुरक्षरं दय; पाक्षरं चयं, 
एकं च छ्यक्षरं, उयक्षरं चेति नवपव्याः विभागः। 
तदुक्तं | 

(चतुरङ्गलमायं तु दे चान्येऽष्टाङ्ले प्रथक् ॥ 
दश्चाङ्कलानि त्रीण्यसादेकं पश्चदशाङ्लम् । 
चतुभिरयिकेथान्यश्यापकं नवमं महत्॥'(मा०वि०६।२०) 

इति । अत्र च चतुभिरङ्कटेरन्यद्टमं च्यक्षरं 
पदं, अधिकेरवरिष्टेः पञ्चदशभिरङ्कटेश्च नवमं 
यक्षरं, महत्षोडरााक्षर दशमं च व्यापकमिति 
व्याख्यानायोक्तं वेद शरेन्दुष्िति शिवसं्ञितं 
दरामं पदं उ्यात्तरिति च! यत्पुनरनेन पथिकायां 
व्याख्यातं ऽथधिकेश्चतुभिः सप्ताङ्करुव्याघ्या 
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अष्टमं पदं पारिरिश्यात् द्वादराङ्करभ्याध्या 
च नवममिति, तत् तच्वमसाम्यापादनहेवा- 
किनां केषांचन मतमिति । नहि सर्वं सविकया 
एतदापादयितं पायते इति किमराक्यार्थाभिनि- 
वेरोन। तथाहि भोषने न्यासे च्य ङ्कःखत्वेऽपि च्छग- 
लाण्डभुवनस्य व्यङ्करखतमुक्तं कथं संगच्छताम्। 
भुवनानि हि तचेर्ध्याप्यन्ते, नतु तानि तेः । 
नाप्येषां नियततच्वगततेनावस्थितेः तच्वान्त- 
रेषु अवस्थानं वक्तु न्याय्यमभिदयलं बहूना । 
पञ्चेति षट् चत्वारिंशद ङ्कखगतानि । निक्षिप्येय- 
थात् तेष्वेव पञ्चसु पदेषु ॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 
मन्त्राध्वनोऽप्येष एव 

विधिर्विन्यासयोजने ॥१३८॥ 
व्याप्तिमात्रं हि भियेते- 

त्युक्तं प्रागेव तत्तथा । 
प्रागिति एकादशाह्िकादो ॥ 
इदानीं वणोध्वानमभिधातुमाह 

व्णाध्वनोऽथ विन्यासः 
(+ £. 

कथ्यतेऽत्र विधिन्रये ॥१३९॥ 



८ श्रीतत्रारोके । 

एकं चतुषु प्रयेकं 
दयोरङ्ख्योः क्रमात् । 

त्रयोविरातिवणी स्यात् 
षड़्ण्यकंकरासखरषु ॥ ३४० ॥ 

श्रयकमथ चत्वार 

श्चतुष्विति विखोमतः । 
माटेनीमातृकाणाः स्थु- 

व्यो डोवं रसेन्दुतः॥१४१॥ 
वजयित्वायवणं तु 

तच्ववस्स्याद्रवीन्रवीन् । 
तां त्रयोविशतो वर्णे. 

ष्वप्यन्यत्स्याहिधिदहयम् ॥१०२ 

एकमिति क्षि ह च यद्वक्ष्यति विरखोमत 
इति । एकेकरा इति त्रिष्विति येन त्रिषु षोढा 
गणनादष्टादराङ्कखानि भवन्ति । एवं चतुष्वेपि 
चतुधा गणनात् षोडशाङ्कखानि स्युरिप्युक्तं 
येकं चतुषु चत्वार इति । रसेन्दुत इति षोड- 
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दा्णरूपमिलयथंः । अन्यद्िधिद्रयं स्यादिति स- 
मन्वयः । तच्ववदिति । यदुक्तं समनन्तरमेव 

जलाद्यन्तं साधेषुगमं "^" / ( १०६ ) 
इत्यादि ॥ १४२॥ 

अत एव श्रीपरवराचखर तेषु एवेतदादाबु- 
पटिषटम् , अनन्तरं त॒ तदेव पदादावतिदिष्मि- 
व्याह 

श्रीपूरवेशाखरे तेनादो 
तच्वेषूक्तं विधित्रयम् । 

अतिदिष्रं तु तद्धिन्ना- 
भिन्नवणेदये समम् ॥१४३।) 

तत्रलयमेवातिदेशवाक्यं पटति 
, ¢. 

हिविधोऽपि हि वणानां 
षड़घो भेद् उच्यते । 

तच्चमागेविधानेन 
ज्ञातव्यः परमाथतः ॥१४५४॥ 

उपदेशरातिदेशाभ्यां | 
यदुक्तं तत्पदादिषु । 



६5 श्रीतत्रारोके । 

भूयोऽतिदिष्रं तत्रैव 
दाखेऽस्मद्दयेश्वरे ॥१४५॥ 

मातकामालिनीगतसेन दि विधोऽपि वर्णानां 
यो भेदः प्रयेकं वणपदमन्रव्याघ्या षड़िध उ- 
च्यते, स पूरवोक्तक्रमेण तछ्मागविधिना वस्तुतो 
ज्ञातञ्य इति वाक्याथः । अस्मद्धदये श्वर इत्य- 
नेन अत्रेव विश्रान्तिस्थानतं कटाक्षितम् ॥१४९ 

तदेवाह 
पदमन्रकरादीनां 

पूवसुत्रानुसारतः । 
 चरितयलं प्रकुर्वीत 

तच्ववर्णोक्तवत्मेना ॥ १४६ ॥ 
उक्तं तत्पदमन््ेषु 

कटास्वथ निरूप्यते । 
पदादीनां 
'पादाधः पश्च भूतानि" | (मा०्वि० ६।२) 

इत्यादिसूत्राण्यनुखलय तखाश्युक्तवस्मना परप 
रापरापरतवेन त्रिभेदभिन्नखं षिदध्यादिलयथः। 
उक्तमिलयनन्तरमेव ॥ 
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तदेवाह 

चतुषु रसवेदे हा- 
विंरातो दादशस्थ ॥ १५७ ॥ 

निव्रच्यादयाश्चतखः स्थु- 
व्याप्त्री स्यच्छान्त्यतीतिकां । 

हितीयस्यां कायां तु | 
टादश दादशाङ्कखान् ॥१४८॥ 

ऋमास्पिप्वा विधिदतं 
परापरपरात्मकम् । 

चतुरण्डविधिस्खादिः- 
राब्देनेह प्रगरह्यते ॥ १४९ ॥ 

करा चतुष्कयत्तेन 
तस्सिन्वाच्यं विधित्रयम् । 

दवितीयस्यामिति षट् चतारिशदङ्कलगता- 
याम् । आदिशब्देनेति श्रीपूववाक्यगतेन ॥ 

एवं दोध्यवेचिग्यमुपसंहरन् शोधकवेचिश्य- 
ममिधात॒माह 
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एवं षड़धमध्वानं 
रोध्यरिष्यतनो पुरा ॥१९५०॥ 

न्यस्येकतमसुख्यखा- 
चयस्येच्छोधकसंमतम् । 

दोधकसंमतमिति शोधकतयाभिमतं मश्र- 
विहोषमिदयथः ॥ 

तदाह 
अध्वन्यासनमन्रोघः 

दोधकेो द्येक आदितः ॥१८५१ 
राब्दरारिमायिनी च 

समस्तव्यस्ततो हिधा । 
एकवीरतया यदा 

षट्रं यामटयोगतः ॥१९५२॥ 
पञ्चवक्री राक्तितद- 

 देदाखोढा पुनर्दिधा । 
 एकाक्रियामस्त्वेने- 

टेवं सा हादशासििका ॥१५२॥ 



१५५६ शो० ] पोडरामाहिकम् । ६९ 

षडद्री सकरन्यत्वा- 
द्विविधा वक्रवत्पुनः । 

दाद शत्वेन गुणिता 
चतुर्विकातिमेदिका ॥१९५४॥ 

अधघोरायष्के देच 
तृतीयं यामरोदयात् । 

मात्स दवमन्श्च 

केवर; श्चुतिचक्रगः ॥१९९५९) 
एकदित्रिचतभेदा- 

अयोदशभिदात्मकः 
एकवीरतया सोऽयं 

चतदेरातया स्थितः ॥१९५६॥ 
तत्रासनमन्रोघस्तावत् अध्वनि तदययोजना- 

न्यथानुपपच्या प्रथममेकः शोधकः, शाब्दरा- 
रिश्च उ्यस्तसमस्ततया द्विप्रकारः, एवं माछि- 
न्यपीति चत्वारो भेदाः। एकवीरतयेति एककस्य 
खसखरूपमात्रविश्रान्तिमियत्वात् । यमलयोगत 
इति परस्परोन्मुख्ये चमत्कारतारतम्यात् , येन 
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षण्णां श्षुञ्धाश्चुब्धतया द्वादश । एषामेवं षण्णां 
वक्रेरेकाकितया यामरखतया वा रहीतेद्रोदश । 
एतदद्गानामेव द्वादशधासखे सकखनिष्करखतया 
चतुर्विशतिः । त॒तीयमिदष्टकं , तेनात्र अष्टकत्र- 
यम् । केवर इति निरुपाधिलवात् , अत एव सवे- 
त्रानाख्यतयोक्तः। श्रुतीति चस्वारि खष्यादीनि 
चक्राणि, . तेन खष्वनाख्यादितया चतुष्प्- 
कारः ॥ १५६ ॥ 

नचायमेतावन्माच्रभेद पवेलयाह 

अनामसंहतिस्थेय- 
खष्टिचक्रं चतुर्विधम् । 

देवताभिर्निजाभिस्त- 
नमातसद्धाववरंहितम् ॥ १९५५ 

इत्थं ररोधकवर्गोऽयं 
मन्त्राणां सप्ततिः स्मृता । 

षडधेराखेषु श्रीम- 
त्सारशाखे च कथ्यते ॥१९५८॥ 

अघोरायण्टकेनेद 
रोधनीयं विपश्चिता 
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अथवेकाक्षरामन्र 
रथवा मातकाकरमात् ॥१९५९॥ 

भेरवीयंहदा वापि 
खेचरीह्दयेन वा । 

भेरवेण महादेवि 
त्वथ वक्राङ्पञ्चकेः ॥ १६० ॥ 

येन येन हि मन्रेण 
तन्नेऽस्मिन्चद्धवः कृतः । 

तेनेव दीक्षयेन्मन््री 
इत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥१६१॥ 

एवं शोधकमेरेन 
सप्ततिः कीर्तिता भिदः । 

रोध्यन्यासं विना मनर 
रेतेर्दीक्षा यदा भवेत् ॥१६२॥ 

तदा सप्ततिधा ज्ञेया 
जननादिविवजित । 

मकेरिति बहुवचनात्. परादिसंवन्धिभिखि- 
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भिरियथः। भैरवीयहदेति मात॒सद्धावमग्रेण । 
खेवरीहदयेनेति पिण्डनाथेन। भेरवेणेति नवा- 
त्माद्यन्यतमेन । येन येनोद्धवः कृत इति य 
एवाभीप्सित इत्य धेः ॥ 

एवं शोध्यरोधक्वेचित्यमभिधाय तन्महि- 
मोपनतां दीक्षाभिदमभिधातुमाह 

सोभ्यभेदोऽथ वक्तव्यः 
संक्ेपात्सोऽपि कथ्यते ॥१६३॥ 

शोध्यभेदमेवाह 

एकत्रिपञ्चषर्दिश- 
द्वेदात्ताखश्चतुविंधः । 

पञ्चेकभेदाचाध्वान- 
स्तथेवाण्डचतुषठयम् ॥१६५॥ 

एवं दशविधं शोध्यं 
त्रिशाद्धा तदिधित्रयात् । 

 श्रोध्य्रोधकभेदेन 
शतानि त्वेकर्विद्रातिः ॥१६९॥ 
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अत्रापि न्यासयोगेन 
रोध्येऽध्वनि तथाङ्रतेः । 

दातेकविंरातिभिदा 
जननाद्युञ््िता भवेत् ॥१६६॥ 

जननादिमयी ताव- 
सेवं रातदशे श्रुतिः । 

स्यात्सप्तयधिका सापि 
दरव्यविज्ञानमेदतः ॥ १६७ ॥ 

दहिधेति पञ्चारीतिः स्या- 
च्छतान्यधिकखान्धिका । 

भोगमोक्षानुसन्धाना- 
दिविधा सा प्रकीर्तिता ॥१६८॥ 

अद्युभस्येव संज्युद्या 
हुभस्याप्यथ शोधनात् । 

हिधा भोगः श्युमे शदिः 
कारत्रयविभेदिनि ॥ १६९ ॥ 

एकषिसामस्त्यवशा- _ 
त्सषवदयष्ट्वा अजः; । 
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गुरुदिष्यक्रमात्सोऽपि 
हिधेयवं विभिद्यते ॥ १७० ॥ 

प्रलयक्षदीक्षणे यस्मा- 
दयोरेकानसन्धितः। 

तारग्दीक्षाफरं पूर्णं | 
विसंवादे तु विवः ॥१५७१॥ 

परोक्षसृतदीक्षादो 
गुरुरेवान॒सन्धिमान् । 

क्रियाज्ञानमहि खना 
दिष्यं धाञ्नीप्सिते नयेत्॥१७२॥ 

अविभिन्ने करियाज्ञाने 
कम्युदधो तथेव ते । 

अनुसन्धिः पुनभिन्न 
कमे यस्मात्तदात्मकम् ।॥ १५७३॥ 

श्रीमत्सखच्छन्दशाखरे च 
 वासनामेदतः फर् । 
दिष्याणां च गुरोश्चोक्त- 

मभिन्नेऽपि क्रियादिके ॥१,७९॥ 
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भोगस्य सोधकाच्छोध्या- 
दनुसन्धेश्च तादृशात् । . 

वेचिन्यमस्ि भेदस्य 
वेचित्यप्राणता यतः ॥१५७९५॥ 

 पञथेति तचखाध्वावरिष्टाः, शोभ्यरोधकभेदे- 
नेति चरिरातः दोध्यानां सप्ता रोधकेरभेदेनेह। 
सप्ततीति प्रागुक्ता शोधकसंबन्धिनी । एवं सप- 
लयधिकानि द्वाचत्वारिशच्छतानि, व्येति अनेन 
क्रिया रक्ष्यते । खं शन्यम् , अब्धयश्चत्वारः, तेन 
चत्वारिंशदधिकानि पच्ाश्ीतिः शतानि । अशु- 
भस्येवेति खोकधमिणः । शुभस्यापीति शिवध- 
मिणः। सप्तधेति शुभस्य हि शुद्धावतीतवतेमा- 
नभाविभेददेकेकमेदाख्रयः, अतीतवतेमाना- 
तीतवतेमानभाविसखेन हिकभेदा अपि च्रयः, 
सामस्त्येन चेक इति । अष्टधेति अशुभस्य शुचा 
सह । सोऽपीति युरुः। एवं विभियत इति वक्ष्य- 
माणेन कमेण । विसंवाद इति दयोरपिं भिन्ना 
नचसन्धानात्मनि । गुरुरेवेति शिष्यस्य दिगन्तर- 
स्थत्वात् भतसाच्च । तथेवेति अभिन्ने। तदात्म- 
कृमित्यनुसन्ध्युभाणितम् ॥ १७५ ॥ 
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तत्र शोधक्वेचित्रयमेव दशयति 

तथाहि वक्रेयस्याध्वा 
श्ष्दस्तरेव योजितः । 

भोक्तुमिषटे कचित्तच्वे 
स भोक्ता तद्ररखान्वितः ॥१७६॥ 

द्युभानां कमणां चात्र 
सद्धावे भोगचित्रता । 

तादगेव भवेत्कम- 
शद्धो सन्येव चित्रता ॥१७७॥ 

भोगश्च सयरक्रान्या 
देहेनेवाथ संगतः । 

तदेवाभ्यासतो वापि 
देहान्ते वेयसो चतुः ॥१७८॥ 

 प्राक्तनाष्रमिदा योगा- 
द्भात्रिरादेद् उच्यते । 

मोक्ष एकोऽपि बीजस्य 
समयख्यस्य तादश्रम् ॥१५५९॥ 
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बाखादिकं ज्ञातश्ीघ्र- 
मरणं राक्तिव जितम् । 

वृद्धं वोदिर्य राक्तं वा 
रोधनाशोधनाद्िधा ॥ १८० ॥ 

सयरकत्कान्तितखेधं 
सा चासन्नखतो गुरोः । 

कार्येयाज्ञा महेशस्य 
श्रीमद्दहृरभाषिता ॥१८१॥ 

दष्टा रिष्यं जरायस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उक्मस्य ततस्त्वेनं 
परतच्वे नियोजयेत् ॥१८२॥ 

पञ्चत्रिरादमी भेदा 
गुरोवा गुरुदिष्ययोः । 

उक्तदे विष्यकटना- 
त्सप्ततिः परिकीतिताः॥१८३॥ 

एतेभ॑देः प॒रोक्तांस्ा- 
नभेदान्दीक्षागतान्युरः । ` 



५९ ीत्रलोके । 
हत्वा वदेसप्रसख्यानं 

स्वभ्यस्तज्ञानसिद्धये ॥१८४॥ 
 शोध्यवेचित्रयं च शुभानामिल्यादिनां धरका- 
रितम् तदेवेति दीक्षासामनन्तर्येण । अभ्या- 
सत इति मन्राराधनक्रमेण । दा्िरशद्धेदे इति 
चतुणौमष्टमिुणनात् । शक्तमिति विद्रदादि- 
रूपम् । सेति सवययरत्कान्तिः । उक्तेति ुरुशि- 
ष्यक्रमात्सोऽपि हिधेयवं विभि्यते' इदयादिना ॥ 

एतदेव विभञ्य दशयति 

पञ्चारीतिराती या 
चतवारिकव्ससुत्तरा कथिता । 

तां सप्तया भिचा 
दीक्षामेदान्खयं कलयेत् ॥१८५ 

पञ्चकेमिह् टक्लाणां 
च सप्तनवतिः सहस्रपरिसंख्या। 

अष्टो रातानि दीक्षा 
भेदोऽयं माछिनीतन््रे ॥ १८६॥ 

भिखेति य॒णयिस्वा ॥ १८६ ॥ 
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एवमुक्तान्मुख्यभेदान् संकरखयन् भेदान्तरा- 
एयप्यन्र सन्तीदयाह् 

सक्ततिधा रोद्धगण- 
सिशद्धा शोध्य एकत्वादिः । 

साण्डः षडध्वसरूप.- 

स्तथेतिकतेव्यता चतुर्भेदा ॥१८७॥ 
दव्यज्ञानमयी सा 
जननादिविवजिताथ तदुक्त । 

पञ्चत्रिरराद्धा पुन- 
रेषा भोगापवगंसन्धानात्॥१८८॥ 

यस्मादचिशद्धा 
भोगः श्युभञ्युद्यश्चुदिकाटमिदा । 

मोक्षख्रेधा हिगुणा 
सप्ततिरितिकायताभेदाः॥ १८९ ॥ 

दवियणेति युरुशिष्यगतादनुसन्धानभेदात् ॥ 
भेदान्तराणां सद्धावं दशेयति ` 
सोधनशोभ्यविभेदा- 
दितिकतेव्यत्वभेदतश्चेषा । 



७४ श्रीपषत्रारोके | 

दीक्षा बहधा भिन्ना 
रोध्यविहीना तु सक्ततिधा॥१९०॥ 

मन्राणां सक्रेतर- 
साद्गनिरद्गादिभेदसंकटनात् । 

दयोध्यस्य च तचवादेः 
पञ्चदशादुक्तमेदपरिगणनात् १९१ 

भेदानां परिगणना 
न शाक्यते कतुमियसंकीणाः । 

भेदाः संकीणाः पुन- 
रन्ये भूयस्त्वकारिणो बहुधा १९२ 

रोधकरोध्यादानां 
रित्रादि विभेदसद्धावात् । 

इतरो निष्करः। उक्तेति दशमाहिके। असं- 
कीणो भेदा इति अथादुक्ताः। द्विजादीति देवीद्र- 
येन रयेण वेत्यादेः ॥ 

नन्वेवं भेदकथनेन कि स्यादित्याशज्ञ्याह् 

भोगे साध्ये यथ्- 
दरड् कतेव्यं तदाश्रयेन्मतिमान्१९२ 
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कारणमूयस्त किर 
फरभूयस्साय किं चित्रम् । 

अपवगे नतु भेद्- 
स्तेनासिन्वासनाटढत्वजुषा १९५४ 

अल्पाप्याश्रयणीया 
क्रियाय विज्ञानमात्रे वा । 

अस्महरवः पुनरेतन्न मन्यन्ते इद्याह 
अभिनवगुक्तगुरुः पुन- 
राह हि सति वित्तदेशकाखदो १९९५ 

अपवर्गेऽपि हि विस्ती- 
णकमविज्ञानसंग्रहः कायः । 

 एतदेवोपपादयति 

चिद्रतेर्वेचित्या- 
चाञ्चट्येऽपि क्रमेण सन्धानात् १९६ 

तसिस्तस्िन्वस्तुनि 
रूढिरवद्यं शिवात्मिका भवति । 

तखमिदमेतदातमक- 
 मेतस्माल्परोद्धृतो मया शिष्यः १९७ 
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इत्थं कमसं वित्तो 
मूढोऽपि रिवात्मको भवति । 

क्रमिकतथाविधरिवता- 
` . नुमरहसुभगं च देशिकं पश्यन् १९८ 

शिश्चरपि तदभेददशा 
मक्तेवराचाभ्युपेति शिवमावम् । 

यद्यपि विकत्पवृत्ते- 
रपि मोक्षं दीक्षयेव देहान्ते ॥१९९॥ 

शाखे प्रोवाच विभु- 
स्तथापि ददवासना युक्ता । 

शाख इति श्रीनिदयाटनादो । तच परथमा- 
हिकादो बहूक्तम् ॥ 

अच्र चान्येषामभिप्रायान्तरमाह 

 मोक्षेऽप्यस्ि विशेषः 
 क्रियाट्पभूयस्त्वजः सरोकादिः २०० 
इति केचित्तदयुक्तं 

. . स विचित्रोभोग एव कथितः स्यात् । 
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नु यव्येवं न युक्तं, तत् कतरः पक्ष आश्र. 
यणीय इत्याश ज्ञ्याह 

संस्कारशोषवतैन- 
जीवितमध्येऽस्य समयरोपायम् ॥ 

नायाति विघ्रजाख 
क्रियाबहुत्वं मुमुक्षोस्तत् । 

यस्मात् सबीजदीक्षा- 
संस्छृतपुरुषस्य समयरोपाये २०२ 

भुक्ते भोगान्मोक्षो 
नैवं निबींजदीक्षायाम् । 

इति केचिन्मन्यन्ते 
युक्तं तच्चापि यदस्तं शास्रे ॥२०३२॥ 

अत्रैव हेतुयर्स्प्रतं शाखे इति ॥ २०३ ॥ 

तदेवाह 

 समयो्ङ्कनादेवि 
कव्यादृत्वं रातं समाः ॥ २०४ ॥ 
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. एतदेव निगमयति 

तस्माहुरुरिष्यमतो 
शिवभावनिरूटिवितरणसमथेम् । 

क्रमिकं तच्वोद्धरणा- 
दि कमं मोक्षेऽपि युक्तमतिविततम् 

खभ्यस्तज्ञानस्य शुरोः पुनरेवं न कश्िन्नि- 
यम इलाह 

यस्तु सदा भावनया 
खभ्यस्तज्ञानवान्गुरूः स हिरः । 

अपवगांय यथेच्छं 
यं कंचिदुपायमनुतिष्ठेत् ॥ २०६॥ 

एवमेतस्प्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवाह 

एवं रिष्यतनो शोध्यं 
न्यस्याध्वानं यथेप्सितम् । 

शोधकं मन््रसुपरि 
न्यस्येत्तखानसारतः ॥ २०७॥ 

तच्वानुसारत इति शोध्याध्वोपलक्षणम् । 
अनेन च तत्तन्मश्रार्मकः परो न्यास आसूतरितः॥ 
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तदेवाह 

हयोमांतृकयोस्तव- 
स्थिलया वणेक्रमः पुरा । 

कथितस्तं तथा न्यस्ये- 
तत्तत्तचविद्यु दये ॥ २०८ ॥ 

द्रयोरिति शब्दरारिमाणिन्योः ॥ २०८ ॥ 

नयु 
1 अध्वा बन्धस्य कारणम् ॥' 

इत्याधयुक्तया वणाध्वापि अविरोषाहन्धक एव, 
तत् कथमिहास्य शोध्यसेऽपि शोधकत्वसुच्यते 
इत्याश ङ्ख्याह 

वणाध्वा यद्यपि परोक्तः 
दोध्यः पाद्राव्मकस्तु सः । 

मायीयः शोधकस्त्वन्यः 
शिवात्मा परवाञ्यः ॥ २०९॥ 

नयु एकस्येव रोभ्यतवे शोधकसे च किं प्र 
माणमिलयाराज््याह 
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उवाच सदयोभ्योतिश्च 
ठत्तौ स्वायम्भुवस्य तत् । 

बाढमेको हि पाशात्मा 
दाब्दोऽन्यश्च शिवात्मकः ॥२१०॥ 

तस्मात्तस्येव वणस्य 
युक्ता रोधकरोध्यता । 

अस्मदागमोऽप्येवमिद्याह 

श्ीपूवेशासरे चाप्युक्तं 
ते तेरालिदङ्भिता इति ॥ २११॥ 

सयोजातादिवक्राणि 
हदायङ्तानि पञ्च च । 

षट्कृत्वो न्यस्य षटिश- 
ह्यासं कुयांडरादितः ॥ २१२॥ 

परापराया वेरोभ्या- 
` द्रायां स्यात्पदत्रयम्। 
ततो जखादहङ्ारे 

पञ्चाषटटकसमाश्रयात् ॥ २१३ ॥ 
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पदानि पञ्च धीमूट- 
पुरागाख्ये त्रये त्रयम् । 

एकं तवद्युदवित्कार- 
हये चैकं नियामके ॥ २१९४ ॥ 

कटमायादये चेकं 
पदसुक्तमिह क्रमात् । 

वियेश्वरसद्रक्त- 
रिवेषु पदपञ्चकम् ॥ २१५॥ 

एकोनविंशतिः सेयं 
पदानां स्यात्परापरा । 

यदुक्तं तत्र 
स तया संप्रवृद्धः सन्योिं विक्षोभ्य शक्तिभिः । 
तत्समानश्रुतीन्वणास्तःसंख्यानसजस्प्रभुः ॥ 
ते तैरालिङ्धिताः सन्तः सर्वकामफरप्रदाः ॥' (३।२८) 

इति । एवमेक एव वणः शिवादमकतयानु- 
ध्यातः रोधकोऽन्यथा तु शोध्य इदयत्र तात्प- 
यम् । षट्कृत्व इति राक्तीनां शक्तिमतां च 
संबन्धीनि प्रतितच्वं संमील्येयथः । वैलोम्या- 
दिति दीक्षायां हि संहारक्रम एवोचितः, तेना- 
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गमे खष्क्रिमेणाभिधनेऽपि एवमेव न्यासः 
कार्य इत्यायः । पदत्रयमिति फट् हः हं 
सार्धेकैकाणेरूपम् । पञ्चेति फट् रर रुरु हे पिव 
इति सार्धदिद्येकदिवणीरमकानि । पुरागेति 
पुसा सहिते रागतचे इलयथेः । अयमिति वम 
भीषणे भीमे इति द्वित्रि्यक्षरम् । एकमिति 
घोरमुखीति चतुरणंम् । एकमिति हः इययेका- 
क्षरम् । एकमिति घोररूपे इति चतुरक्षरम् । 
ऋमादिति तेन रूपे इति कायां, घोर इति 
मायायाम् । पदपञचकमिति हूं परमघोरे हीः 
अघोरे ओभियेकपञेकःत्येकात्मकमप् । तत्र षि- 
दायां पदमेकम् , इरे चेकं, सदारिवे द्वयं, 
दाक्तिरिवयोश्चेकमिति विभागः ॥ 

अत्रेव वणेविभागमाह 

सार्धं चैकं चेकं 
साधं दे राकी रगथ युग्मम् २१६ 

त्रीणि रगब्धिश्चन्द्रः 

श्ुतिः दारी पञ्च विधघुमहश्चन्द्राः। 
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एकान्नविरातो स्या- 
दक्षरसंख्या पदेष्वियं देव्याः ॥ 

हस्दययुतवस्ुचित्रगु- 
परिसंख्यातस्रवणायाः । 

मूखान्तं साधवणं स्या- 
न्मायान्तं वणमेककम् ॥२१८॥ 

रात्तयन्तमेकमपरा- 
न्यासे विधिरुदीरितः । 

मायान्तं हस्ततः शक्ते 
पयन्ते स्वर उच्यते ॥ २१९॥ 

निष्कटे रिवतत्वे वै 
परो न्यासः परोदितः। 

परापरापदान्येव 
हयघोयायष्टकदये ॥ २२० ॥ 

मन््रास्तदनुसारेण 
तच्वेष्वेतद्रयं क्षिपेत् । 

पिण्डाक्षराणां सर्वेषां 
वणसंख्या विभेदतः ॥२२१॥ 



८४ श्रीतघ्रारोके । 

जअव्यक्तान्तं खरे न्यस्या 
रोषं दोषेषु योजयेत् । 

बीजानि सवतत्तवेषु 
व्याप्त्वेन प्रकल्पयेत् ॥२२२॥ 

पिण्डानां बीजवल्यास- 
मन्ये त॒ प्रतिपेदिरे । 

अकृते वाथ रोभ्यस्य 
न्यासे वस्तुबरखात् स्थितेः २२३ 

रोधकन्यासमात्रेण 
सवं शोध्यं विद्युभ्यति । 

मह इति सोमसूयाभ्रिटक्षणानि जीणि । 
ह दद्वययुतेति हलृद्वयेन अनच्कटकारदयेन युता 
अधिका इ यथं :, वसुचिन्नण्विति अष्टाच्चिरात् । 
यदुक्तं 

"निष्कले पदमेकाणं उयर्णेकार्णमिति दयम् । 
सकले तु परिज्ञेयं पश्वैकार्णंदयं दये ॥ 
चतुरेकाक्षरे दे च मायादित्रितये मते। 
चतुरक्षरमेकं च कालादिदहितये मतम् ॥ 
रञ्जक दववणेमुदिषं प्रधाने च्यर्णमिष्यते । 
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बुद्धो देवा्टकव्याप्या पदं श्यक्षरमिष्यते ॥ 
ततः पश्चाष्टकव्याघ्या द्यकद्विगक्षराणि तु । 
विद्यापदानि चत्वारि साधेवणं च पश्चमम् ॥ 
एफैकसाधेवणोनि त्रीणि तच्वे तु पार्थिवे ।' 

(मा०वि०४।२३) 
इति । मूखान्तमिति प्रृखयन्तमण्डद्वयव्यापक- 
मिथः । एककं वणमिति चतुष्कटम् । एक- 
मिति मायाबीजम् । हिति प्रकरणादभ्रतवी 
जम्। एवं खरोऽपि ओकारः । पर इति विसगेः। 
तदुक्त 

सार्धनाण्डदयं ग्याप्तमेकंकेन प्रथग््रयम् । 
अपरायाः समाख्याता व्याप्निरेषा विरोमतः ॥ 
सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्त त्रिश्चूलेन चतुथकम् । _ 
सवोतीतं विसर्गेण पराया व्याप्निरिष्यते । (४।२५) 

इति । तदनुसारेणति परापरापदानामेव स- 
मनन्तयोक्तां तत्तत्तच्वव्याप्तिमनुखलेखथंः । 
तदुक्तं 

परापराङ्गसंभूता योगिन्योऽष्टो महाबाः । 
पश्च षट् पश्च चत्वारि द्वित्रिद्यणा; क्रमेण तु ॥ 
जेयाः सपैकाद्शाणो एकाधोणेदयान्विताः ॥ (३।६०) 

इति । पिण्डाक्षराणामिति नवार्मादीनाम्। सं- 
ख्या नवादिका । सवर इति उकारे । शेषं पुरुषादि 
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दोषेषु यादिषु । बीजानीति पिण्डपदविरक्षणानि 
एकाक्षरादीनि । बीजवदिति पिण्डानामपि 
प्रतितं व्याप्त॒तया न्यासः कायं इयथः ॥ 

अन्यस्तमपि शोध्यं केवखेनेव शोधकन्या- 
सेन शुच्छतीदयत्र किं भ्रमाणमिदयाशाङ््याह 

श्रीमन्सद्युञ्जयादो च 
कथितं परमेष्ठिना ॥ २२४ ॥ 

तदेवाह 
अधुना न्यासमात्रेण 

भूतद्चुदधिः प्रजायते । 
नन्वेतदत्र देदशुच्चथमुक्तमिति कथमिह 

संगच्छतामिदयाराङ्कथाह 

देदश्युयथमप्येत- 
तुल्यमेतेन वस्तुतः ॥ २२५॥ 

अन्यप्रकरणोक्तं य- 
युक्तं भरकरणान्तरे । 

ज्ञापकव्वेन सा्लाद्रा 
तक्कि नान्यत्र गृह्यते ॥२२६॥ 



२३२० ®छो०] षोडशमाहिकम् । ८७ 

माटिनीमातकाङ्स्य 
न्यासो योऽचाविधो पुरा । 

प्रोक्तः केवटसंशोदध- 
मन्रन्यासे स एव तु ॥२२७॥ 

त्रिपदी दयोदेयोः स्या- 
रप्रलयेकमथाष्टूसु श्चुतिपदानि । 

दिकूचन्द्र चन्द्ररसरवि- 
दारररटग्ङ्स्गाङ्कशरशिगणने ॥ 

अङ्कटमाने देव्या 

अष्टादश वैभवेन पदमन्यत् । 
अपरं मानमिद्ं स्यात् 

केवरुश्ोधकमनुन्यासे ॥२२९॥ 
तुयेपदात्पदषदटे 

मानदितयं परापरपराख्यम् । 
हादशकं दादशकं 

तत्तवोपरि पूवंवच्वन्यत् ॥२२० 
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वस्तुत इति शोध्यगोधकाटमनो ' न्यासस्य 
साम्यात् । साक्षादिति बिधायकल्वेन । किं ना- 
न्यत्र गद्यते इति अपितु गद्यते एवेदर्थः । 
अङ्गस्येति तत्खरूपस्येयथः । केवरेति शोध्यप- 
र्हिरेण, शोध्यसंमीखनायां त॒ प्रागन्यथोक्त एव 
वणादिक्रमेण न्यासः। स एवेति न्यासः तत्रम 
इति यावत् । भरिपदीति संहारकरमेण । दयो 
योरिति अङ्कख्योः, तेन षडङ्कखाः । अष्टखिति 
अङ्करेषु । श्रुतीति चारि, तेन द्ात्रिरात्। 
दिगिति दश्च; चन्दरेल्येकः, रसेति षट्, रवीति 
द्वादश, शरेति पथ, गिति इयम्। अष्टादरोति 
पदानि । वेभवेनेति व्यापकतया, यदुक्तं 

(व्यापकं पद मन्यत "^" " "| (६।२४) 

इति। केवरेति दाोध्यपरिहारेण । तुयेपदादित्या- 
रभ्य । पदषद्॒ इति यत्रा्टाङ्कखानि चत्वारि 
दशाङ्खटमेकमेकाङ्कटं चेकमिति । उपरीति ते- 
नान्नं ॒प्रतिपदमङ्कखयोद्रेयं दयमधिकीभवती- 
त्यथः ॥ २२० ॥ 

ˆ नन्वस्याः समनन्तरमेव तखक्रमेण पदानां 



२३३ शो° ] पोडक्चभादिकिम्ः। टर 

न्यास उक्तस्तत्कथमिह एतदिदानीमेकान्यथा- 
सिधीधवत इल्याश्चङ्कथाह 

केवर्रोधर्कमन््र- 
न्यासाभिप्रायतो महादेवः: । 

तचचक्रमोदितमपि 
न्यासं पुनराह तदटिरुदमपि. २३१ 

महादेवो हि राध्यानां षटिरत्तत्वनां क 
मेण तन््यासपुरःसरीकारेण उदितभपि रौधकीम- 
मच्न्यासाभिप्रायेण पुनस्तद्विरुद्धमपिः एंकौन्न- 
विरातेः पदानां न्याखमाह कंदन्थथास्षेनापि 
अकथयदिलयथंः ॥ २३९ ॥ 

तदेव पठति 

निष्कटे. पदमेकार्णं 
यावन्नीणि त॒ पार्थिवे-। 

इत्यादिना तच्चवगत- 
ऋमन्थास उदीरितः ॥२३२॥ 

पुनश्च माटिनीतन्ै 
वभविधोाविभेष्तः । 

१२ 



९३ श्रीतश्रारोके । 

हिधा पदानीद्युक्वाख्य- 
ह्यासमन्यादशं विभुः ॥२३२॥ 

उदीरित इति चतुथपटरे, तच समनन्तर- 
मेव संवादितम्। उक्त्वेति षषे पटले, यदुक्तं 
त्र 

'पदानि दि विधान्यत्र वगेविचाविभेदतः। 
तेषां तन्म्रवश्याप्षियेथेदानीं तथा शृणु ।॥ (६।१९) 

इति । अन्यादृशमिति तचखक्रमन्यासबिपरीत- 
मिथः ॥ २३३ ॥ 

तदेवाह 
एकेकं ब्यद्रं ज्ञेय 

तत्र पूवे पदत्रयम् । 
अष्ाङ्खानि चत्वारि 

दशाङ्खलमतः परम् ॥२३.४॥ 
हे ह पद् चान्ये 

षडङ्घखमतः परम् । 

दादशाङ्कटमम्यज् 
देऽन्ये पञ्चङ्ुरे पृथक् ॥२३५॥ 
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पद्यं चतुष्पवं 
तथान्ये हे दिपवंणी । 

पदत्रयमेकेकं छ्य ङ्कटखमिति षडङ्कलाः । अ- 
छटाङ्कखानीदयत्रापि एकेकमिति संबन्धनीयम् ! 
द्यङ्करे दवे पदे इति एकेकं पदमेकाङ्करुमियथंः। 
पथगिति एकेकं पञाङ्करखुमिदयथः, अन्यथा हि 
प्रयेकं साधद्वयाङ्कटतं स्यात् । पदद्वयं चतुष्प- 
वेति पयेकं दिपर्वतवात् । दे दिपवंणी इति 
प्रयेकमेकपर्वैल्यथः ॥ 

एतदेवोपसंहरति 

एवं परापरादेव्याः 
सखतन्नो न्यास उच्यते ॥२३६॥ 

खतच्र इति तचन्यासायनपेक्षत्वात् । पूरव 
हि शोध्यं तादि षिन्यस्येतच््यास इत्यस्य त- 
त्पारतध्यम् , उह तु तत्परिहारेण खातष्येणेवास्या 
न्यास इति विषयभागः। यदभिप्रायेणेव 

अपरं मानमिदं खात्केवलशोधकमनुन्यासे ।' 
इत्याद्युक्तम् । अतश्च राोध्यपारतष्यात् खात. 
ष्या दविध्येनोक्तस्यास्य न्यासस्य पकेकल्य- 



९९ भ्रीघ्रारोके :। 

ङ्खमिति पटित्वा प्रस्य पदभ्रयस्य चतुरङ्गल- 
त्वं, पदद्वयस्य च पलक द्यङ्करखखम् , अन्यच्च 
षडङ्करमेव, प्राच्येन सह तु द्वादशाङ्कखववं; 
पदद्वयस्य दशाङ्कलसवेऽपि एकस्य अयङ्कलतवं, 
अपरस्य च सपताङ्कखत्वं द्विविधस्य च पदद्वयस्य 
भरयेकं चतुरङ्कखत्वं द्वथङ्कुरतं चेयाद्यसिधाय 
पूवोपरानुसारितया उभयपक्षमीटनयाङ्र्व्य- 
ल्यासेन व्याख्यायामाषेपाटपरियागः कष्टक- 
ल्पना पुनवचनानुपयोगः श्रीमहुरुव्याख्याति- 
कऋमश्चेति दोषाः ॥ २३६ ॥ 

नन्वेवं देवीद्रयस्यापि न्यासः कस्मान्नोक्त 
इत्यादा याह 

विदयाद्यं रिष्यतनो 
व्याघखेनेव योजयेत् । 

इति दशयतु नास्य 
पथङ्न्यासं न्यरूपयत् ॥२३७ 

नन्वेवं दोधकस्य द्विकिधेन न्यासेन किं 
श्यादिल्यारष्कलं `गर्भीक्कखय फलराविरदोषेऽपि अश्न 
प्रामाघ्नस्येव बेचिज्यमिदयषषह 
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एवं कोधकमन्लस्य 
न्यासे तद्रडिमयोगतः। 

पाश्ाजारं विरीयेत 
तद्यानवटतो गुरोः ॥२२८॥ 

सोध्यतसे समस्तानां 
योनीनां तस्यकारुतः । 

जननाद्धोगतः कम- 
क्षये स्यादपवृक्तता ॥२३९॥ 

पाराजालमिति षडध्वरूपे, तचचाथादन्पस्तप््। 
त्व इत्युपलक्षणं, तेन षडध्वन्यपि । न्यास- 
श्चाथेसिद्धः ॥ २३९ ॥ 

नन्वेवमस्याणोयुगपदनेकशरीरगतत्रेन भी 
क्तस्ेऽपि किमन्योन्यस्यानुसन्धानमंस्ति न वे 
त्या ज््याहू 

देहेस्तावद्धिरस्याणो- 
श्चित्रं भोक्तुरपि स्फुरखुम् । 

'मनोऽनुसन्धिनां विश्व- 
संमोगभरविभागवत् ॥र२४६०॥ 



९.४ श्रीत्रारोके । 

इहास्याणोः संकुचितस्यात्मनस्तावद्धि्मख- 
बलोपनतेयेगपद वस्थितेरनेके्दैरेस्तत्तत्कर्मवेषि- 
त्रयारब्यतया चित्रं नानाकारं भोक्तरपि मान- 
समनुसन्धानं स्फुटं नास्ति, य एवाहमन्यसिन् 
देहे भुक्तवान् स एवाहमसमिन्नपि इव्येवमात्म- 
कमस्य ज्ञानं नोदियादिदयथः । अच्रैव निदनं 
विश्वसंयोगप्रविभागवदिति । यथाहि आत्मनो 
व्यापकत्वात् स्थितेषु विश्वेन भावनत्रातेन संयो- 
गविभागेषु अनेन संयुक्तोऽसि, अनेन च विभ 
क्तोऽस्मीदयेवं नानुसन्धानं, तथेहापीयथः २४० 

ननु असिद्धोऽयं दृष्टान्तो यदस्य वउ्यापक- 
त्वात् तत्रापि एवमनुसन्धिरस्तु--इत्याशङ्गयाह 

 , नियला मनसो देह- 
मात्रे वृत्तिस्ततः परम् । 

नानुसन्धा यतः सेक- 
स्वान्तयुक्ताक्षकटिपता ॥२५१॥ 

मनसो हि नियतिरशक्तिनियच्रणया देहमा 
एवीनुसधानात्मा इत्तिः नतु ततोऽन्यत्र, यतः 
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सा तदीया इृत्तियगपञ्ज्ञानानुदयादेकेन चक्षु- 
राद्यन्यतमेन 

आत्मा मनसा संयुञ्यते, मन इन्दियेण, इन्द्रियमर्थेन । 
(न्या०प्र०मा०१।१।४) 

इत्यादिनीदया खान्तयक्तेन इन्द्रियेण कल्पिता 
तद्धीनेयथः ॥ २४१ ॥ 

इन्द्रियाणां च नियतवृत्ति ज्ञानमिति कत॑- 
स्तदुछछद्कनेनापि देहान्तरादो मनोऽनुसन्दध्या- 
दत एवाह 

प्रदे्ावृत्ति च ज्ञान- 
मबत्वनस्तत ततर तत् । 

भोग्यज्ञानं नान्यदेहे- 
ष्वनुसन्धानमहति ॥ २४२ ॥ 

भोग्यज्ञानमिति नीटसुखादिषिषयं वेदन- 
मिथः ॥ २४२ ॥ 

ननु ययेवं, तवयोगिनां प्रातिभज्ञानादाव ती- 
न्द्रियाथविषयं ज्ञानं कस्मादुदियादिलयाशङ्कबाह 

यदा तु मनसस्तस्य 
देदत्तेरपि धुवम् । 



3 श्ीहश्रारोके | 

योमभन््रकियादेः स्था- 
 हेमस्यं तहिदा तदा ॥' २४३ ॥ 
तस्येति बाह्येन्दियाधीनव्त्तेरपि, तदिदेति त. 

स्यातीन्दियस्याप्यर्थस्य विदा ज्ञानमिलयथैः. २४३ 
एतत्प्रकृतेऽपि योजयति 

यश्मरु मनो दूर- 
स्थित्तमप्याशच पश्यति । 

तथा प्रत्ययदीक्षायां 
तत्तद्वनद॑शेनम् ॥. २४० ॥ 

जननादिवियुक्तां तु 
यदा दीक्षां चिकीषति । 

तंदास्मादुद्धरामीति 
युक्तमूह प्रकस्पनम् ॥ २९५ ॥, 

यदा. शोध्यं विना शोदु- 
 न्यासस्तत्रापि मन्लतः । 
जननादिक्रमं कुयो 

तत्व संेषवनित्तम् ॥ २५४६ ॥ 
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एकाकिरोदधून्यासे च 
जननादिविवजेने । 

तच्छोद्धसंपुटं नाम 
केवर परिकस्पयेत् ॥२५.५] 

तत्तद्धवनदशेनमिति तीबशक्तिपातभाजो 
हि कस्यचित् तेषु तेषु भुवनेषु अनेकदे हविषय- 
मपि अनुसन्धानं स्यादिलयथः । युक्तमिति जन- 
नादेरचिकीर्षितत्वात् । कयौदिति अर्थादनुि- 
खितविरोषतया, अत एवोक्तं तच्वसंश्छेषवर्जि- 
तमिति ॥ २४७ ॥ 

एवं यथप्तितदोद्धसं पुटितं शिष्यनाम क- 
ल्पयित्वा किं कुयोदिव्यारा क््याह 

दरव्ययोगेन दीक्षायां 
तिखाञ्याक्नततण्डरम् । 

तत्तन्मन््रेण जुहुया- 
जन्मयोगवियोगयोः ॥२८८॥ 

तत्तन्मन्रेणेति शोद्संपुटितरिष्यनामट- 
क्षणेन । जन्मयोगषियोगयोरिति वस्त॒तस्तन्ि- 
मित्तमियथंः ॥ २४८ ॥ ` 

१२ 



९८ श्रीतत्रारोके । 

विज्ञानदीक्षायां पुनरेवं कतेव्यं किंचिन्ना- 
स्तीयाह 

यदा विज्ञानदीक्षां त 
कुयाच्छिष्यं तदा भरशम् । 

तन्मन्रसंजलपबटखत् 
परयेदा चाविकल्पकात् ॥२५९॥ 

तन्मच्रेति तस्य शोद्रुखेनाभीप्सितस्य मच्रस्ये- 
त्यथेः। चो भिन्नक्रमो हेतो, तेन तदा चेति आ 
अविकल्पकादिति साक्षात्कारात्मनिविंकल्पक- 
विश्रान्तिपयेन्तमिदयथंः ॥ २४९ ॥ 

ननु शब्दात्मा संजल्पः कथमविकट्पके वि- 
श्राम्येदिल्याशङ्गयाह 

विकत्पः किर संजल्प- 
मयो यत्स विमराकः 

मन््रात्मासो विमश्च 
श्ुद्धोऽपाशवतात्मकः ॥ २५०॥ 

निदयश्चानादिवरद- 
शिवाभेदोपकसिपतः । 
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तयोगादेरिकस्यापि 
विकल्पः शिवतां नजेत् २५१ 

विकल्पस्य हि संजल्पः खरूपं यद सो क्षेत्र 
जञस्वातध्यात्मकत्वात्पराम्रष्टखभावः। असो संज 
ल्प एव च मनच्रात्मा यन्नान्तरीयकश्च विमर्श 
निविकस्पेकरूपत्वाच्छुद्धः, अत एव 

(सोऽयमेश्वरो भावः पल्लोरपि ।' 

इद्यादिनयेन अपादावतात्मकः, अत एव निलयः 
'खभावमवभासखय "ˆ" “ˆ "-* "`  (३०प्र० १।५।११) 

इत्यादिनीलया तद वियुक्तस्वरूप इत्यथः । ननु 
कथमेवंविधविमशयोगितं संजत्पारमनः स्थू- 
टस्य विकल्पस्य स्यादियारङ्ञयोक्तमनादिः 
वरद रिवाभेदोपकल्पित इति । मश्रयितुश्चेतः- 
सखरूपायुप्रवेशादेव षिकस्पोऽपि शिवतां बजेद- 
विकर्पक एव विश्राभ्येदिलयथेः ॥ २५१॥ 

नचेतद्युक्तित एव सिद्धमिलयाह 

श्रीसारशाखे तदिदं 
परमेशरोन भाषितम् । 



१५० भ्रीतत्रारोके । 

तदेव पठति 

अथस्य प्रतिपत्तियाो 
ग्राह्यमाहकरूपिणी ॥ २५२॥ 

सा एव मन्रशक्तेस्तु 
वितता मच्रसन्ततो । 

या नाम अथोखोचनात्मिका य्राद्यमाहकरू- 
पिणी अङ्कखिरिरोनिर्दैशप्रख्य तदामशमयी अ 
विकल्पकसभावा प्राथमिकी प्रतिपत्तिः, सेव 
सर्वेषां मन्राणामनवच्छिन्ना पमात्रेकात्मनि 
अन्तयप्ततया समुचरदूषा शक्तिः सत्तेयथैः ॥ 

एवं चेदमनेनाक्तं स्यादिल्याह 

परामरोस्वभ।वेत्थं 
मच्रराक्तिरूदाहता ॥ २९५३ ॥ 

परामश हिधा य॒डा- 
द दद्त्वान्सनच्रमद्कः । 

सच शुद्धाशुद्धरूपतया द्विधा मन्नान्भेदय- 
तीद्याह परामश इत्यादि ॥ 
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एतचचागमोत््येव विभजति 

उक्तं श्रीपोष्करेऽन्ये च 
बरह्मविष्ण्वादयोऽण्डगाः॥२५४॥ 

प्राधानिकाः साञ्जनास्ते 
साच्वराजसतामसाः । 

तेरद्यद्परामशा- 
तन्मयीभावितो गुरुः ॥२९५९५९॥ 

वेष्णवादिः पद्यः प्रोक्तो 
न योग्यः पतिरासने । 

ये मन्राः शुदमागस्थाः 
रिवभटारकादयः ॥ २५६ ॥ 

श्रीमन्मतङ्ादिदशा 
तन्मयो हि गुरूः रिवः । 

तन्मय इति शुद्धपरामरास्मशिवभहारका- 
दिमन्रेकास्म्यमापन्न इत्यथः ॥ 

नयु भवतु नाम विकस्पस्य श्चेश्रज्ञखातश्यो- 
छिखितसंजल्पयोगादिमरेकतं, तद्योग एवास्य 
पुनः बरथमतर् कुतस्त्य इययाह् 



१०२ श्रीतश्रारोके । 

ननु स्तन्रसंजत्प- 
योगादस्तु विमर्दिता ॥२५.५॥ 

प्राक्रुतः स विमशाचे- 
त्कुतः सोऽपि निरूपणे । 

आदयस्तथाविकल्पत- 
प्रदः स्यादुपदेष्रतः ॥ २५८ ॥ 

यः संक्रान्तोऽभिजल्पः स्या- 
्स्याप्यन्योपदेष्रतः । 

अथोच्यते विमरादसाविति, तत्सोऽपि कुत 
इत्याह ॒षिमशाोचेत् , कुतः सोऽपीति । एवं हि 
विकल्पस्य संजल्पयोगाद्विमशेः, तस्माच संज- 
ल्पयोग इत्यन्योन्याश्रयं भवेदिति मावः, 
तदिदमच्रावधायेमिव्याह निरूपण इलयादि, 
निरूपणे हि उन्तमच्रद्धटक्षणादुपदेष्ुः सकाशात् 
आवयः कश्चिन्मृरभूतो वषिमशेः समनन्तरोक्त- 
विकस्परूपतादायी भवेत् यः फिर उपदेदये 
प्रतिसंक्रान्तः संजल्पात्मकतां यायात् ययो- 
गादपि विकल्पस्य पराग्र्टवं स्यात् । नन्वेव- 
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मुपदे्रप्यसो कुतस्त्य इत्याराङ्खयोक्तं तस्याप्य 
न्योपदेष्टत इति ॥ 

एवं हि मूटक्षतिकारिणी इयमनवस्था परा. 
पतेदिदयाराज्न्याह 

पूवेपूवेकमादित्थं 
य एवादिगुरोः पुरा ॥ २९५९ ॥ 

संजट्पो दयभिसंक्रान्तः 
सोऽयाप्यस्तीति ग्र्यताम् । 

इत्थं हि यथानुप्ूवेमुपदेष्रक्रममवलम्ब्य स- 
हजविमशास्मनः परमेरितुरादियरोः सकादावय 
एव प्राथमिकः संजल्पोऽभितः समन्तादययथोत्तर- 
मुपदेदयेषु संक्रान्तः, स एव प्रतिसंक्रान्तवृत्ति- 
तया अनुवतेमानोऽयापि मायात्रमात्रपयन्तम- 
स्तीति द्यतां नेवं काचिदनवस्थेयथः॥ 

एवं च तन्माहारम्योपनतो यः कश्चन वेक- 
द्पिको व्यवहारः, सोऽपि धुवं तदात्मेवेल्याह् 

यस्तथाविधसंजल्प- 
बरात्कोऽपि सखतन््रकः॥२६०॥ 



१०४ श्रीतत्रारोके । 

विमशः करप्यते सोऽपि 
तदात्मेव सुनिश्चितः । 

एवमादिगुरोः परभृति परवरृत्त एक पवेयत्का- 
रपयन्तं भ्रतिसंक्रान्तवृ्तितयानु वतमानस्तत्तद- 
भिजल्पवपुषा स्फुरतीति सिद्धम् ॥ 

ननु ययेवं, तद्यत्र शब्दात् शब्दान्तरे व्युत्पत्तो 
परामरभेदोऽस्ति, तन्न किं प्रतिपत्तव्यमिया- 
शङ््याह 

घटकरुम्म इतीत्थं वा 
यदि भेदो निरूप्यते ॥२६१॥ 

सोऽप्यन्यकस्पनाद्ायी 
दयनादरत्यः प्रयलतः । 

पणायते करोतीति 
विकस्पस्योचिताो र्षुटम् ॥२६२ 

कृरपाण्यमिजत्पो तो 
संकीर्येतां कथं किर । 

यदि नाम घटविमदार्छुम्भविमरं इद्येवं- 
पकारः परामशचस्य मेदो निरूप्यते, तदसो 
खोचितप्राच्यविमरोपरिदयागात्कल्पनान्तरकारि 



२६४ शरोऽ 1 पोडशहामाह्िकम् । १०५ 

तया प्रयल्ञेनापि परिहदायेः। नहि करपाणिरब्दो 
करोदयादानमिति करः, पणायते द्तादिना 
उयवहरतीति पाणिश्चेति संकत्पयितुं स्फुटम् 
चितौ कदाचिदपि संकीर्यतामेकपरामशाभि 
जस्पात्मतां भजत इत्यथः ॥ 

नयु यव्येवं, तत्संभवन्ती अपि दाब्दाच्छब्दा 
न्तरे व्युत्पत्तिः कथमपहुयते इत्याशङ्घयाह 

राब्दाच्छब्दान्तरे तेन 
वयुत्पत्तिव्यंवधानतः ॥ २६३ ॥ 

ठयवहारत्त सा सान्ला- 

चित्रोपाख्याविमर्िनी । 
तेन संजल्पासाङ्कयण हेतुना व्यवधानत 

खोचितप्राच्यविमशेसंनिधापनद्र।रेण शब्दाच्छ 
व्दान्तरे घटाभिजल्पादिव कुम्भाभिजस्पे व्युत्प 
्तिरवबोधः, बृद्धव्यवहारात्पुननोनाकारशब्दसं- 
दभविमरोकारितया सा साक्षादव्यवधानेनेव 
तच्र सर्वेषां दयुत्पत्तिरित्यथः ॥ 

एवमिदमचत्र वस्त॒सतसं पयवसितमिलयाह 
त हिमर्शोदय : प्राच्य 

स्बविमशमयः स्षरेत् ॥२६९॥ 
१६ 



१०६ श्रीतत्रारोके । 

यावद्ारस्य सवित्ति- 
रकृविमविमरने । 

तत् तस्मात् ब्र्धपरस्परायातखात्मीय विमर- 
मय एव घटादे विंमरोस्योदयः स्फुरेदावदनधिग- 
तरशाब्दाथेव्युत्पत्तेवांरस्यापि राब्दसंसगोयोगात् 
अक्रत्रिमे खसंवित् विमरोने, तेन का वातां 
तद्युत्पत्तिभाजो जनस्येदयथः ॥ 

अत एव च एतदेटक्षण्यं मज्राणां, येन तत्र 
परमेश्वरस्यादर इसयाह 

तेन तन्मन्बङाब्दाथ- 
विरषोत्थं विकस्पनम् ॥२६९५॥ 

राब्दान्तरोस्थाद्धेदेन 
परचता मन् जदतः | 

यच्चापि बीजपिण्डाद्- 
रुक्तं पराग्बोधरूपकम् ॥२६६॥ 

तत्तस्यैव कतोऽन्यस्य 
तत्कस्मादन्यकस्पना । 
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तेन शब्दान्तराणां तत्तस्प्राच्यखविभरौम- 
यतया स्फुरणेन हेतुना, शब्दान्तरोत्थादिकल्प- 
नात् तेभ्यः सहजानवच्छिन्नविमरेरूपेभ्यो म- 
व्रदाब्दाथेविरेषेभ्यः समुत्थितं विकल्पनं भेदेन 
वैटक्षण्येन पदयता साक्षात्कुवेता भगवता मनर 
आहतः परमोपादेयतयोपदिष्ट इत्यथः । तच्छ- 
व्दान्तराणां परविमरदातमकतेऽपि ब्रद्धव्यवहार- 
परम्परया यथायथमवरोहकमेण स्थूटेन संज- 
स्पात्मना रूपेणापि उदय इव्युक्तम्, मन्राणां 
पुनरनादिथुरोः प्रभृदयद्यापि अनवच्छिन्नसह- 
जपरामशात्मकतमविदिष्टमेवेति । अत एव य- 
चापि प्राक् 

बीजपिण्डारमकं सवं संविदः स्पन्दनात्मताम् । 
विदधत् (2 | (७।२) 

इलयादिना बीजपिण्डादेर्बोधरूपत्वमुक्तं, तत्त 
स्येव, नतु राब्दान्तराणामपि तेषां यथायथं स्थ 
लरूपत्वापत्तरुक्तस्वात् । तत् तस्मादनवच्छिन्न 
वोधरूपे बीजपिण्डादौ कस्मादन्यस्य तत्तदुप- 
देष्परस्परापतितस्य विमराोन्तरस्य कल्पना, ना- 
स्त्यत्र संजल्पनान्तरतुल्यकक्ष्यसखमियथैः ॥ 
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अनेनैवाभिप्रायेण सर्वत्र शास्रे युरोमैत्र- 
तश्रविरशारदत्वमेव मुख्यं लक्षणसुक्तमियाह 

एतदर्थं गुरोयेला- 
लक्षणे तत्र तत्र तत् ॥२६५५॥ 

रक्षणं कथितं ह्येष 
मनच्रतच्रविश्चारदः । 

तदेवं सवस्मना मन्राथपरिदीटरखनपरेणेव 
गुरुणा भाव्यभिल्याह् 

तेन मन्राथसंबोधे 
मनच्रवातिकमादरात् ॥ २६८ ॥ 

ऊहापोह प्रयोगे वा 
सवेथा गुरराचरेत् । 

ननु यययेवंविधो युरुने स्यात्, तदा किं 
कायंमियादाङ्खयाह 

मन्राथविदभावे त॒ 
सवथा मन््रतन्मयम् ॥२६९॥ 

गुरं कुयात् 
मच्रतन्मयमिति मचरेकात्म्यमापन्नमियथः॥ 
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अत एवाह 
तद्भ्यास्ा 

ततसंकटपमयो ह्यसो । 
ननु दढनिरूढमन्राथेभावनाभाजो युरोरपि 

अन्योऽभिजल्पो मच्रसमानमदिमेव, तत्कथमुक्तं 
मच्राणां संजल्पान्तरतुस्यकक्ष्यतं नास्तीयारा- 

ज्याह 

तत्समानाभिसंजस्पो 
यदा मन्राथभावनात् ॥२,७०॥ 

गुरोभवेत्तदा सव- 
साम्ये को मेद् उच्यताम् । 

ननु असिद्धं सवेसाम्यं, मन्रेतरस्य हि अ- 
भिजल्पस्य भिन्नेवानुप्रवींलयाश क्गयाह 

अंशेनाप्यथ वेषम्ये 
न ततोऽथक्रिया हि सा ॥२.७१॥ 

वेषम्य इति आनुपूव्यादिना मन्राद्धेदे । 
तत इत्यभिसंजल्पात् । सेति मच्रकायो ॥२७१॥ 

यस्तु सलयपि भेदे कीटगोमयाभ्यामिव 
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कीटे मन्रसंजस्पाभ्यामपि एकामेवाथक्रियां 
परयति, स रिव एवेत्याह 

गोमयात्कीरतः कीर 
इत्येवं न्यायतो यदा । 

संजत्पान्तरतोऽप्यथ- 
क्रियां तामेव परयति ॥२७२॥ 

तदेष सल्यसंजल्पः 
रिव एवेति कथ्यते । 

सल्यसंजल्पत्वमेव द्रायति 
स यद्क्ति तदेव स्या- 

न्मन््रो भोगापवगद्ः ॥२,५३॥ 
अनेनैवाभिप्रायेण भगवता 
कृथा जपः' (शि० पर० ३।२७) 

इत्यासूत्रितम् ॥ २५३ ॥ 
अस्माकं पुननाये पश्च इत्याह 

नेषोऽभिनवगुप्तस्य 
पक्षो मन्रापिंतात्मनः । 

योऽथक्रियामाह भिन्नां 
कीटयोरपि ताद्श्ोः ॥ २,५४॥ 
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तत्तन्मन्रसतखानुभवनिभाटनोधुक्तस्य श्री- 
मतोऽभिनवय॒प्तस्य पुनरेतन्न मतं यतस्ताररोः 
कीटगोमयप्रभवयोरपि कीटयोभिन्नामथक्रिया- 
माह तन्न कायेमेदमभ्युपागमदिलयथः ॥२७४॥ 

नन ययेवं, तद्विनापि मन्नं मन्राथभावना- 
तारतम्यभाजः संजल्पमाच्रादेव तत्सिद्धिभव- 
न्ती कथमपद्रूयते इलयाशङ्कयाह 

मन््रार्पितमनाः किंचि- 
ह द्न्यत्तु विषं हरेत् । 

तन्मन प्व 

मन्रार्पितमना इति मच्रवीयं एव कृतान॒स- 
न्धिरित्यथः। किंचिदिति श्छोकगाथादि । यदुक्तं 
प्राक् 

शछ्छोकगाथादि यात्कचिदादिमान्त्ययुतं यतः । 
तसखाद्विदं स्तथा सवं मन्नत्वेने पश्यति ॥ (२।२२५) 

इति ॥ 
ननु मज्रापितमनस्तेनेव यदि विषहरणादि 

सिच्छेत् , तद प्रयोजकेन यस्य कस्यचन शब्दस्य 
वचनेन किं स्यात्, बाढमिदयाह 



११२ श्रीतच्रारोके | 

२ान्द्ः स 

परं तत्र घटादिवत् ॥ २५७५ ॥ 
एतदेव दष्टान्तमुखेनापि हृदयद्गमयति 
कान्तासभोगसंजल्प- 

सुन्दरः कासुकः सदा । 

तत्संस्कृतोऽप्यन्यदेष 
कुवेन्स्रात्मनि तृप्यति ॥२.७६॥ 

तथा तन्मन्रसंजत्प- 
भावितोऽन्यद्पि बवन् । 

अनिच्छरपि तद्रूप 
स्तथा कायकरो ध्रुवम् ॥२.७७ 

तप्यतीति तत्संभोगचमव्कारसारतया खा- 
त्मनि विश्चाम्यतीलयथः । अन्यदपि वुवन्निति, 
एवं द्यन्यवचनेनेव मन्रसंजव्परूपतायामनि- 
च्रुरपि तद्रूपः सतताभ्यासवरान्मन्रेकमय णए- 
वेल्यथः । अत एव तथा मनच्रानुयुण्येनेव काय- 
कर इत्युक्तम् ॥ २.७७ ॥ 

ननु मब्रसंजस्पेच्छापिरहेऽपि कथं तन्मय- 
तयेवास्यावभासो भवेदिलाशङ्ख्याह 
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विकल्पयन्नप्येकार्थ 
यतोऽन्यदपि परयति । 

पर्व॑तं विकस्पयतो हि प्रमातधंटदशीनं भ- 
वेदिति भावः ॥ 

एतदौगमोक्तया समथयति 

विषापहारिमन््रादी- 
स्ुक्तं श्रीपूवशासने ॥ २७८॥ 

तथाच तत्र 
(तते निधरचित्तस्तु युञ्चानो विषयानपि । 
न संस्पृश्यत तरोषैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
विषापहारिमन्रादिसंनद्धो मक्षयनपि । 
विषं न अद्यते तेन तदयोगी महामतिः ॥' (१८।८१) 

इति । अत्रायमथः-यत् भक्षयन्नपि विषं यथा 
जाङ्गुलिकः खरूपावस्थितमेवातेमानं पद्रयति, 
तथा भंजानोऽपि पिषयान् महामतिर्यागी नि. 
श्चखचित्ततया परमेव तच्मिति ॥ २७८ ॥ 

यत्नक्तमेवमेव वदन्मन्राथनिष्ठो यद्विषं हरेत् , 
तन्मश्रस्येव विजृम्भितं, नतु तन्नन्तरीयक- 
स्यापि क्लब्दस्येति । तत्रेव पक्षान्तरमाह 

१५ 



११४ श्रीतन्रारोके । 

यदि वा विषनारोऽपि 
हेत॒भेदादिचित्रता । 

धालाप्यायादिकानन्त- 
कार्यभेदाद्ध विष्यति ॥ २५९ ॥ 

हेतुमेदादिति मश्रशब्दायात्मनः । विषनादो 
हि मन्नवत् संजल्पोऽपि धात्वाप्यायपुषयायन्य- 
तमं कार्य कुयादिति ॥ २७९ ॥ 

एवं मन्राणां सत्तामभिधाय प्रयोजनमप्याह 

तदेवं मन्रसंजरप- 
विकल्पाभ्यासयोगतः । 

भाव्यवस्तुस्फुटीभावः 
संजल्पहासयोगतः ॥२८०॥ 

तदेवमुक्तेन ऋमेण माच्रयोः शब्दविमश- 
योरभ्यासतारतम्येन संजल्परूपतादियुणीभा 
वात् सखराभिन्नस्य भाव्यमानस्य मनब्रदेवताठमनो 
वस्तुनः स्फुटीभावः साक्षात्कारो भवेदिलयथः॥ 

नन्वस्य माच्रं संजल्पमभ्यस्यतो भाव्यवस्तु- 
साक्षात्कारः कथं स्यादिदयार ज््याह 
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वस्त्वेव भावयलेष 
न संजत्पमिमं पुनः । 

गह्णाति भास्नोपायं 
भाते तत्र तु तेन किम् ॥२८१॥ 

नयु ययेवं, तक्किमस्य संजल्पोपादानेनेदया- 
दा ङ््याह इममिलयादि । तेन किमिति, उपेये हि 
खन्धे पुनरूपायस्य किं प्रयोजनमियभिप्रायः ॥ 

एतदेवोपसंहारभ्या प्रतिपादयति 

एवं संजस्पनिहसे 
सुपरिस्फटतात्मकम् । 

अकृच्रिमविमर्ोत्म 
स्परे दस्त्वविकल्पकम् ॥२८२॥ 

ननु अविकल्पकेऽपि 
कामश्ञोकमयोन्मादचोरखमाद्युपष्ुताः । 
अभूतानपि परयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥' 

इत्याद्यक्तया सदेव न भायादिलयत्रापि वस्त्वेव 
स्फुरेदिति कस्मादुक्तमिदयादाङ्गयाह 



११६ श्रीतत्रारेके । 

निर्विकल्पा च सा संवि- 
यद्यथा परयति स्फुटम् । 

तत्तथेव तथात्त्वा- 
हस्त॒नोऽपि बहिःस्थितेः २८३ 

बहिरपि हि वस्तुनस्तद धीनेव सत्तेदयथेः ॥ 
रिवाभेदभाजो य॒रोस्त॒॒षिरोषेण यथाथ- 

संकर्पतेदयाह् 

 विद्रोषतस्वमायीय- 
रिवताभेदराटिनः । 

मोक्षेऽभ्युपायः संजल्पो 
बन्धमोक्षो ततः किर ॥२८५॥ 

मोक्षेऽभ्युपाय इद्यथात् शिष्यस्य । ननु 
सुव [ विकदप ससारः". | 

इत्युक्त्या संकर्पस्य बन्धकं स्यात् प्रत्युत 
मोक्षाभ्युपायत्वमिहास्य कस्मादुक्तमिदयाश्ङ्याह 
बन्धमोक्षो ततः किरेति । इह अमायीय- 
रिवताभेदरालिनो य॒रोः संकट्पादेव जन्धमोक्षो 
स्यातां, किंतु इयान् विदोषो यद्धेदमयतायां 
बन्धोऽन्यथा तु मोक्ष इति ॥ २८४ ॥ 
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ननु पवमपि अविकल्पकपयन्तीभूतादेवा- 
स्मादेतन्याय्यं नतु अन्यथा, तत्कथं संजल्पमा- 
त्रादेव मोक्षो भवेदियाशङ््याह 

विकसपेऽपि गरोः सम्य. 
गमिन्नरिवताजुषः। 

अविकस्पकपयन्त- 
प्रतीक्षा नोपयुञ्यते ॥ २८९५ ॥ 

नोपयुज्यत इद्यत्र गुरोः रिवाभेदमयत्वं 
हेतुः ॥ २८५ ॥ 

नच एतद्युक्तिमात्रसिद्धमेवेयाह 

तहिमरस्वभावा हि 
सा वाच्या मन्रदेवता । 

महासंवित्समासने- 
त्युक्तं श्रीगमशासने ॥२८६॥ 

मन्रो हि खत एवाविल्पकसंवित्खभाव इति 
भावः ॥ २८६ ॥ 

एवं परसंवित्समासश्वस्वादेव मनश्रादयस्तदा- 



११८ श्रीतघ्रारोके । 

यत्ताः सिद्धि साधयितुं शक्तबन्तीति टष्टान्तप- 
ददोनपुरःसरीकारेणाभिधातमाह 

निकटस्था यथा राज्ञा- 
मन्येषां साधयन्यटम् । 

सिदि राजोपगां शीघ्र 
मेवं मन््रादयः पराम् ॥२८५५॥ 

परां सिद्धिमिति माोक्षक्षणाम् । यदुक्तम् 
(अधमा वश्यदा सिद्धिमंभ्यमा खेचरवदा । 
संसारभयविच्छेददायिनी सिद्धिरुत्तमा ।\' 

इति ॥ २८५७ ॥ 

एतचास्मच्छाखरेऽप्यक्तमिदयाह 
उक्तामिप्रायगम त- 

दुक्तं श्रीमाटिनीमते । 
तदेवाह 

मन्राणां रक्षणं कस्मा- 
दित्युक्ते मुनिभिः किंर ॥२८८ 

कस्मादिति योगविषये हि प्रश्चे करते किमिति 
मब्रटक्षणसुक्तमिति भावः । यदुक्तं 
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योगमागेविधि देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना । 
तत्परतिज्ञावताप्युक्तं किमथे मव्ररक्षणम् ।॥ ८४।२) 

इति ॥ २८८ ॥ 
एवं सुनिप्रश्रं निर्णेतुकामः कार्तिकेयो यो- 

गाद्गतयेव एतद क्तमिलयभिधातुमाह 
योगमेकत्वमिच्छन्ति 

वस्तुनोऽन्येन वस्तुना । 
तदस्त ज्ञेयमिस्युक्त 

हेयत्वादिप्रसिदये ॥ २८९ ॥ 
तसपरसिष्ये शिवेनोक्तं 

ज्ञानं यदुपवणितम् । 
सबीजयोगसंसिग्ये 

मन्ररक्षणमप्यरम् ॥ २९० ॥ 
न चाधिकारिता दीक्षां 

विना योगेऽस्ति शाङ्रे । 
क्रियाज्ञानविभेदेन 

सा च हेधा निगद्यते ॥२९१॥ 
हिविधा सा प्रकतेव्या 

तेन चैतदुदाहृतम् । 



१२० श्रीतश्रारोके । 

नच योगाधिकारित्व- 
मेकमेवानया भवेत् ॥२९२॥ 

अपि मन्राधिकारिववं 
मुक्तिश्च हिवदीक्षया । 

एतच प्राग्याख्यानेनेव गताथमिति नेह 
पुनविंभञ्य उयाख्यातम् ॥ 

तात्पयेगया तु यन्थक्रदेव व्याख्यातुमाह 

अनेनेतदपि प्रोक्तं 
योगी तचे क्यसिद्धये ॥२९३॥ 

मन्रमेवाश्रयेन्मूटं 
निविकस्पान्तमारतः । 

मन््राभ्यासेन भोगं वा 
मोक्षं वापि प्रसाधयन् २९४ 

तत्राधिकारितारब्भ्ये 
दीक्षां गरङ्गीत देश्िकात् । 

आहत इलयनेनास्य तदेकतानखमुक्तम् । 
तत्रेति मन्राश्रयणादो ॥ 
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अतश्चास्य मच्रादिमाहात्म्यात्स्वं भुक्ति- 
मुक््यायपि सिच्धधेदिदयाह 

तेन मन्बज्ञानयोग- 
बराद्यद्यतस्प्रसाधयेत् ॥२९९५५॥ 

तत्स्यादस्यान्यतच्वेऽपि 
युक्तस्य गुरणा रिशोः । 

युक्तस्येति योजितस्येत्यथः, अनेन च यो. 
जनिकादेर्भदोऽप्यासूत्रितः ॥ 

ननु गुरुणा चेदन्यततवे योजितः, तत्कथ- 
मस्य स्वबखादेव अन्यथा भुक्तिमक्तिवां स्यादि. 
त्याराङ्ख्याह् 

दीक्षा ह्यस्योपयुज्येत 
संस्क्रियायां स संस्कृतः २९६ 

स्रवटेनेव भोगं वा 
मोक्षं वा रमते बुधः । 

अत पव च दीक्षयां कृतोऽपि समय्यादिः 
नियमो न स्यादियाह 

१६ 



१२२ श्रीतत्रारोके । 

तेन विज्ञानयोगादि. 
बरी प्राक् समयी भवन् २९७ 

पुत्रको वा न तावान्स्या- 
द्पितु स्रबरोचितः । 

तावानिति समयी पुत्रको वा॥ 
ननु ज्ञानयोगादो दुबटस्य का वार्तेलाश- 

ङ्याह 
यस्तु विज्ञानयोगादि 

वन्ध्यः सोऽन्धो यथा पथि २९८ 
देरिकायत्त एव स्या- 

द्धोगे सक्तो च सर्वथा । 
ननु ज्ञानयोगादिवन्ध्यस्य दैरिकोऽपि किं 

कुयोदिल्याराज््याह 
दीक्षा च केवर ज्ञानं 

विनापि निजमान्तरम् ॥२९९॥ 
मोचिकेवेति कथितं 

युक्तया चागमतः पुरा । 
पुरेति पञ्चदशषहिकादो ॥ 
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दीक्षोचितमेव ज्ञानयोगादयधितिष्ठतः पुनः 
किं स्यादिल्याशाङ्कयाह 

यस्तु दीक्षाकृतामेवा- 
पेक्ष्य योजनिकां रियः ॥३००॥ 

स्फटीभूलये तदुचितं 
ज्ञनं योगमथाश्रितः । 

सोऽपि यत्रैव युक्तः स्या- 
तन्मयत्वं प्रपयते ॥२०१॥ 

यत्रैव युक्त इत्यथोदररुणा ॥ ३०१ ॥ 
अतश्चायं युवेधीनतसिद्धिरेवेदयाह 

गुरुदीक्षामन्रराशा- 
धीनसवेस्थितिस्ततः 

एवमेतस्पुत्रकादिविषयमभिधाय साधकवि 
षयमपि अभिधत्ते 

दुष्ानामेव सर्वेषां 
भूतभव्यभविष्यताम् ॥२०२॥ 

कमणां शोधनं कायं 
बुभुक्लोनं शुभात्मनाम् । 



१२४५ श्रीतच्रारोके | 

यः पुनर्खोकिकं भोगं 
राज्यस्वगादिकं शिञ्चुः ॥२०२॥ 

लयक््वा खोकोत्तर भोग- 
मीप्सुस्तस्य द्युभेष्वपि । 

बुमक्षोरिति रोकधर्मिणः साधकस्य । शुभे- 
ष्वपीति रोधनं कायंमिति प्राच्येन संबन्धः ॥ 

अच्रापि क्रियाज्ञानयोः प्राधान्येऽयं बिशेष 
इत्याह 

तत्र द्रव्यमयीं दीक्षां 
कृवन्नाज्यतिखादिकेः ॥३०४॥ 

कमास्य सोधयामीति 
जुहुयादेरिकोत्तमः । 

ज्ञानमय्यां त॒ दीक्षायां 
तदि द्यति सन्धितः ॥३०९५॥ 

गुरोः स्वसंविद्रूटस्य 
बखत्तत्प्रक्षयो भवेत् । 

यद्स्याञ्चभकमाणि 
छ्ुद्धानि स्युस्तदा ज्युभम् २०६ 



३०८ छो ° 1 षोडरमाहिकम् । १२५ 

सतारतैभ्याश्र्धणाः 

द्ध्वमध्ये परसूक्षिदम् ३ 
तदिति कर्थं । सन्धित इव्ययुसन्थानात् । 

अस्येति लोकधभिणः ॥ 

शुभकर्मोपभोगे तु योजनिकास्थानमेवासा- 
दयेदिल्याह 

स्युभपाककरमोपात्त- 
फटभोगसमापितः ॥ ३०७ ॥ 

यृत्रेष योजितस्तस्स्थो 
भाविकरमक्षये कृते । 

तस्थ इव्य्थात् भवेत् । क्षये कते इत्युप- 
भोगादेव, नहि लोकधर्मिणः शुभकमेरोधन- 
माज्नातमिद्यादायः ॥ 

भाविशुभक्मापक्षये धुनरस्य तश्र तत्रोप. 
भोग पबेदयाह 

भाविनां चाधयदेहस्थ- 
देहान्तरविभेदिनाम् \ २०८ ॥ 



१२६ भ्रीतत्रांकोके । 

अद्यभांशविश्चुडो स्या- 
द्धोगस्येवानुपक्षयः । 

अव्यदेहेति दीक्षोत्तरकारुभाविनाम् ॥ 

अत एवास्य न कुत्रचिदपि दुःखोपभोगो 
भवेदित्याह 

भुञ्ञानस्यास्य सततं 
भोगान्मायाख्यान्ततः ॥३०९॥ 

न दुःखफट्दं देहा- ` 
यध्वमध्येऽपि किंचन । 

मायाखयान्तत इति . मायाखयान्तं याव- 
दिव्यथेः ॥ 

मायाख्ये इत्ते पुनरस्य कि स्यादिल्यारङ्ख्याह 

ततो मायाख्ये सुक्त- | 
समस्तसुखभोगकः ॥ ३१० ॥ 

निष्कटे सकटे वेति 
ख्यं योजनिकावखात् । 



३११ शछो°] षोडहामाहिकम् । १२७ 

आद्िकाथसेव श्छोकस्य प्रथमार्धेनोपसं हरति 

इति प्रमेयं कथितं 
दीक्षा कारे गुरोर्यथा ॥३११॥ 

इतीत्थमेतत्प्रमेय मिहोक्तं यथा येन भ्रकारेण 
कारे शक्तेपातावसरे युरोरदीक्षा कायो भवे- 
दिति शुभम् ॥ ३११ ॥ 

श्रीमहरमदहिमोदित- 
शोधकशोध्योभयानुसन्धानः । 

पोडरामाद्टिकमेतद्- 
व्यव्रृणोदिह जयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्राखोकविवेके पममेयप्रकारानं नाम 

षोडश्चमाहिकम् ॥ १६ ॥ 





अथ 

श्रीतत्राखोके । 

श्रीमन्महामादेभ्वराचायौभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयर्थरूतविवेकाख्यरटीकोपेते 

सप्तदरामाद्किकम् । 

निजश्चक्तिजनितकमेप्रपश्चसं चारचातुरी विभवम् । 
भवतरणबलप्रदतां समाबहन्तं बलप्रदं नामि ॥ 

इदानीमत्रेव दहितीयार्धेन महाप्रयोजनामि 
तिकतैव्यतां वक्तं प्रतिजानीते 

अथ भेरवतादास्म्य- 
दायिनीं प्रक्रियां बवे । 

तामेवाह 
एवं मण्डटखकुम्भाभि- 

रिष्यस्वात्मसु पञ्चसु ॥ 9 ॥ 
ग्रहीत्वा व्यापिमेक्येन 

न्यस्याभ्वानं च रशिष्यगम् । 
१५१ 



१२३० श्रीतत्रारोके । 

क्ममायाणुमटिन- 
त्रयं बाहो गरे तथा ॥ २॥ 

शिखायां च क्िपेत्सूत्र- 
गन्थियोगेन देरिकः । 

कुम्मेयत्रेव अथात् ककेयेप्यन्तगेता येनोक्तं 
पञ्चखिति। सूत्रमन्थियोगेनेति तद्रपतया इलयथ 
यदुक्तम् 

आगन्तु सहजं शाक्तं बद्धादरो पाशचपञ्चरम् । 
बाहकण्ठरिखाग्रषु तरिवृत्रिगुणतन्तुना ॥' 

इति ॥ 
एषां च अन्थिरूपतया प्रक्षेपे कोऽभिप्राय 

इत्याशङ्क्याह 

तस्यातद्रुपताभानं 
मखो मन्थि; स कीटयंते ॥ २॥ 

दइतिप्रतीतिदाव्याथं 
बहिमरन्थ्युपकल्पनम् । 

तस्य प्रणेपरकारात्मनः परस्य ब्रह्मणो यद्- 
तद्रूपतया भानं संङुचितास्मतया प्रथनं, स एव 



£ ®ो° 1] सप्तद दामाहिकम् । १३१ 

खरूपस्य तिरोधायकतान्मर इति प्रतिरोध- 
कत्वाच्च अन्थिरित्युच्यते। एतदेव द्रढयितुं बहि 
पाशासूत्रादावेवं मन्धीनामुपकस्पनम् ॥ 

एवमप्येतद्वाह्ादावेव कस्मादुक्तमिवयाराङ््याह 

बाहू कमास्पदं विष्णु- 
मायात्मा गरुसंभ्चितः ॥ ९ ॥ 

अधोवहा रिखाणुतवं 
तेनेत्थं कस्पना कृता । 

मायात्मेति तद्वर्भेऽस्याधिकारात् । अधोव- 
हेति प्राणशक्तहेदयान्तं ततः प्रसरणात् ॥ 

नन्वेवमपि सूत्रस्य भिख्िगुणीकरणे कोऽथं 
इतयाशङ्खयाह 

नरद्ाक्तिरिवाख्यस्य 
त्रयस्य बहूभेदताम् ॥ ५॥ 

वक्तं त्रिखिशुण सूत्र 
ग्रन्थये परिकल्पयेत् । 

इदं हि नरशक्तिशिवात्मकमेव सर्वमिति 
भावः ॥ । 



१३२ श्रीतन्राकोके । 

अत्रैव शाखान्तरीयप्रक्रिययापि व्यासि द- 
शेयितुमाह | 

तेजोजखन्नत्रितयं 
तरेधा प्रत्येकमप्यद्ः ॥ ६॥ 

श्रुयन्ते केऽप्यतः शुछछ- 
कृष्णरक्तं प्रपेदिरे । 

शरुखयन्त इति । यदुक्तं छान्दोग्योपनिषदि 
श्वेतकेतुपदेशे 

(एकसात्परनबह्मणस्तेजोऽजायत, तत आपस्ताभ्योऽन्नं त- 
हकैके त्रिधा समभवत्, तत्रामरर्छहितश्चङ्ककृष्णानि रूपाण्य- 
भिति + तत्तेजः, यच्छु्क तङ्प) यत्कृष्णं तदन्न 

अत इति तेजोजखान्नत्नितयस्येवंरूपत्वात् । 
इह साक्षाद्धोगाधारे शरीरे पारशाच्छेदादो करि- 
यमाणे दाहरोषादयः संभाव्येरन्निति तस्प्रति- 
ृतिप्राये मुख्यदेहगतानन्तपाशादिसूचनात् त- 
दुच्छेदोपायतया च त्राणात्सूत्रशब्दवाच्येऽसिन् 
पाराच्छेदादि कार्यमिति पाशसुत्रार्थः । यदागमः 

!द्ितीयः धत्रदहस्तु पाशा यत्र सितास्त्विमे । 
बभ्याश्छेद्यासथा दाद्याः घत्रयानेन विग्रहे ॥' 

इति ॥ 



१० शो०] सप्तद शमािकम् । १२३ 

एवं सू्रङ्कपिमभिधाय तच्वशुद्धिमाह 

ततोऽमो तर्षितारोष- 
मन्त्रे चिब्योममात्रके ॥ ७॥ 

सामान्यरूपे तानां 
ऋमाच्छुदधि समाचरेत् । 

सामान्यरूपे चिब्योममात्रके इति तत्सार्क- 
रणमेव हि नाम असदशेने शुद्धिरिलारयः ॥ 

तदे वाह 
तत्र स्मन्रयोगेन 

धरामावाहयेत्पुरा ॥ ८ ॥ 
इष्टा पुष्पादिभिः सपि- 

स्तिखादयेरथ तपेयेत् । 
तत्तच्वव्यापिका पश्चा- 

न्मायातच्वाधिदेवताम् ॥ ९ ॥ 
मायाशक्ति स्रमन्रेणा- 

वाह्याभ्यच्यं प्रतपषयेत् । ` 
तत्तचखेति तस्य धराख्यस्य तखस्य । मायारा- 



१९४ भ्रीतत्रारोके ! 

क्तमिति बागी श्वरीरूपाम् । खमन्रेणति ओंही- 
मिति॥ 

नयु धरदेस्तच्ववगंस्य प्राक् मातकामालि- 
न्युभयगतं वणेजातं मज्रतेनोक्तं, तत्कतरदत्र 
मच्रतयाभिमतमिदयारा ङ्याहं 

आवाहने मातकाणं 
मारिन्य्णं च पूजने ॥ १० ॥ 

कुयोदिति गुरूः प्राह 
स्वरूपाप्वयनह यत् 

पूजन इ्यथोत् तपणादावपि । मातृकाया 
हि जगजननीखात् खरूपप्रथाकारित्मुचितम् ; 
मालिन्याश्च विश्वस्य खात्मनि धारणादाप्याय- 
कारिस्वमिद्युक्तं खरूपाप्यायनद्र यादिति ॥ 

एतदेवेह द्यं दशयति 

तारो वर्णोऽथ संबुदि- 
पद् त्वामिलयतः परम् ॥ ११ ॥ 

उत्तमेकयुतं कम- 
पदं दीपकमप्यतः । 



१४ छो° ] सप्तदशमाहिकम् । १२५ 

तुभ्यं नाम चतुथ्यन्तं 
ततोऽप्युचितदीपकम् ॥ १२ ॥ 

इत्यूहमन्रयोगेन 
तत्तत्कमं भ्रवतंयेत् । 

तारः भरणवः। वणां मातकायाः यथा धरार्या 
क्षः । सं बुद्धीति धरे इद्यादि । उत्तमेति आवा- 
हयामीति । दीपकं नमः। नामेति धरादेः। उचि- 
तेति प्रजादौ नमः, होमे खाहेव्यादि ॥ 

नन्वच्रावाहनोपक्रमं कस्मात्पूजादयुक्तमिलया- 
शा ङ्याह 

आवाहनानन्तर हि 
कमे सर्वं निगदयते ॥ १३॥ 

नन्वावाहनमेव नाम किमुच्यते यदानन्तर्ये- 
णापि पूजादि स्यादिद्याशङ्खयाह 

आवाहनं च संबोधः 
सख्रसख्रभावव्यवस्थितेः । 

भावस्याहमयस्वात्म- 
तादात्म्यावेश्यमानता ॥ १९ ॥ 



१३६ श्री तन्रारोके । 

आवाहनं हि नाम खखभावञ्यवस्थिलया 
सिद्धस्य भावस्य संबोधः 

'सिद्धस्याभियुखीभावमात्रं संबोधनं विदुः ॥' 
इत्यादिनीवया प्रणाहंपरामशेखभावे खात्मनि े- 
कात्म्येनावेद्यमानता अभिमुखीभावमात्रं, न- 
स्वावेश एव, तथाते हि रवी ददोवं स्यात्, न 
तु शाक्तीयभिपायः ॥ १९ ॥ 

अत एवाह 

दाक्ती मूमिश्च सेवोक्ता 
यस्यां सुख्यास्ि पुञ्यता । 

नयु शात्तयामेव भूमो कस्मान्मुख्यतया पू- 
ञ्यता अस्तीलयाराङ्ख्याह् 

अभातवादभदाच 
 नद्यसो चरिवात्मनोः ॥ १९५९ ॥ 

अभातल्रादिति जाड्यादित्यथेः। अभेदादिः 
ति पूज्यप्रूजकादिविभागस्य विगलनात् । यद्- 
भिप्रायेणेव 

^न पुंसि न परे ते शक्तो मन्राजियोजयेव् । 
इत्याद्युक्तम् ॥ १५ ॥ 



१८ छो० | सप्दशमाहिकम् । १३७ 

ननु यदेवं तजडानां धरादीनां कथं प्रूजादि 
युज्येतेलयाश ङ्खयाह 

जडाभासेषु तत्वेषु 
संवित्सिवये ततो गुरुः । 

आवाहनविभक्ति प्राक् 
कृत्वा तुयविभक्तितः ॥ १६॥ 

नमस्कारान्ततायोगा- 
त्पृणां सत्तां प्रकल्पयेत् । 

पतदे बोपपादयति 
ततः पृणसख्भावयं 

तद्रुपोद्रेकयोगतः ॥ १७ ॥ 
ध्येयोद्रेको भवेद्ात 

प्रहणेभाववरायतः । 
नमस्कारे हि नमस्कतेयुणीभावेन नमस्का- 

यस्यैव मुख्यत्वं भवेदिति भावः ॥ 
एवमागमान्तरमप्येवमेव उ्याख्येयमिलयस्म- 

हुरव इद्याह 
आवाद्येष्रा प्रतर्प्यति 

श्रीसवच्छन्दे निरूपितम् ॥१८॥ 
4८ 



१३८ श्रीतघ्रारोके । 

अनेनेव पथनेय- 
मिलयस्महुरवो जगुः । 

ननु भेदाभेदमयस्वात् परापरा शाक्ती दशा, 
दवी पुनरभेदमयत्वात् परा, तत्कथमत्र पूज्यता 
नास्तीत्युक्तमिलयाराङ्गयाह 

परत्वेन तु य्पूञ्यं 
तत्सखतन्र चिदात्मकम् ॥ ३१९ ॥ 

जनवच्छित्प्रकाङ्चवा- 
चर प्रकादयं तु कुत्रचित् । 

ननु यद्येवं, तत्कथमात्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यश्चेदयाद्युच्यत इत्याश ङ्खयाह 

तस्य दये तत्प्रपूज्यत्व- 
ध्येयत्वादि यदुह्टसेत् ॥ २० ॥ 

तस्येव तव्छखतच्रतवं 
यातिदुघट्कारिता । 

अत एव परज्यत्वादेरमुख्यत्वात् नाघ्राह्याना- 
शरुपयोग इव्याह 



२३ शो०) सप्तदश्चमाहिकम् । १३९ 

संबोधरूपे तत्तसिन् 
कथं संबोधना भवेत् ॥ २१॥ 

प्रकारानायां वे न स्या- 
तब्रकरिस्य व्रकदरता | 

तत् तस्मात् प्रूञ्यतवादेस्तत्खातच्यविजुम्भा 
मान्नखात् तसन् संबोधनक्रियाकतेतात्मनि 
रिते संबोधना कथं भवेत् संबोध्यमानता अस्य 
न न्याय्या । नहि परकतैकायां प्रकारानायां 
प्रकारास्य प्रकारातेव स्यात्, किंतु प्रकार्यमा- 
नतेयथः ॥ 

नन॒॒ यद्येवं, तटेवमावाहयामीदयाह्यानादो 
स्थिते किं भरतिपत्तव्यमिलयाश ङ््याहं 

संबोधन विभक्तयेव 
विना कमादिराक्तिताम् ॥२२॥ 

स्वातनच्यात्तं द शयितुं 
तत्रोहमिममाचरेत् । 

देवमावाहयामीति 
ततो देवाय दीपकम् ॥ २२ ॥ 



१४० श्रीतत्रारोके । 

प्राग्युक्तया पूणतादायि 
नमःस्वाहादिकं भवेत् । 

एवमन्राप्यूहस्य संभवादययथोचिल्यं दीपकयो- 
जना कार्येयाह तत इद्यादि ॥ 

ननु नमस्कारदेः सवेस्येव दीपकस्य किं 
पणतादायितमुत नेलयाशङ्गयाह 

नुतिः पुणत्वमस्नीन्दु- 
संघटराप्यायता परम् ॥ २५॥ 

आप्यायकं च प्राच्छारं 
वोषडादि प्रदीपयेत् । 

अग्रीन्दुसंघटह इति यदुक्तं प्राक् 
0 ॥ 

इति 
{०००५ हैत्यप्रिरूपेण = | | % ( १ ९ | (८ २७) 

इति च । परं खादेति । पोच्छारमिति अतोऽप्य- 
स्याधिक्येनाप्यायकारित्वमिल्यथः । यदागमः 

(वो षडाप्यायने 1 1. |) 

इति ॥ 
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_ नन्वेवमविदोषेणेव सर्वत्र किमूहः कायो न 
वलयारा त्याह 

तत्र बाद्येऽपि तादास्म्य- 
प्रसिद्धं कमं चोद्यते ॥ २५ ॥ 

यदि कमपदं तन्नो 
गुरुरभ्युह येःकचित् । 

तादात्म्येति ताद्रूप्येण रोके विश्रुतमिलयथः। 
चोदयत इति विधीयत इयथः ॥ 

एतदेवोपपादयति 

अनाभासिततदस्त- 
भासन।य नियुज्यते ॥ २६ ॥ 

मन्रः किं तेन तत्र स्या- 
स्फुटं यत्रावभासि तत् । 

तेन प्रोक्षणसंसेक- 
जपादिविधिषु ध्रवम् ॥ २७॥ 

तत्कमाभ्यटनं कुया- 
तप्रत्युत व्यवधातृताम् । 
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मच्र इति कमेपदाभ्यूहरूपः। तदित्यूहनीय 
कम । तेनेति कर्मणो बहिःखयमवभासमान- 
स्वेन हेत॒ना । प्रोक्षणादि हि बहिस्तथ।स्वेनेव 
स्फटमवभातीति भावः, अतः प्रोक्षणं करोमी- 
लयादुक्तया अलयभ्युहनं न कामिति तारपयोथेः॥ 

धहिस्तथारमतानवभासे पुनरेतत्कायमिद्याह 

बहिस्तथात्मताभावे 
कायं कमेपदोहनम् ॥ २८ ॥ 

त॒प्तावाहतिहतभुक्- 
पाशाडोषच्छिदादिषु । 

तेन तपणं करोमि, अचा करोमीदयादिरूहः 
कायैः । नहि तृघ्यादि बहिस्ताद्प्येण प्रोक्षणा- 
दिवत् किचिद्वभातीति भवः । हृतमुक्पाश- 
छोषेति हृतभुजि पारानां छोषादावियथः ॥ 

नच अवयविप्राये बहिस्तथात्मतयानवभासने 
कमेप्यप्यभ्यहनं कायमिदाह 

यत्रोषिष्टे विधो पश्वा- 
तदनन्तेः क्रियात्मकः ॥ २९॥ 
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अरः साध्यं न तत्रोहो 
दक्षणादिविधिष्विव । 

तदित्युरिष्टविधिलक्षणं वस्तु । करियात्मकैरन- 
न्तेरंरेरिति गभोधानादिभिः । दीश्चणादिविधि- 
्विवेति नहि दीक्षां करोमि पिष्टां करोमि 
वेदक एवायमूहो भवितुमहेतीलयथः ॥ 

एवमेतस्प्रसङ्गादभिधाय परक्रतमेवाह 

ततः रिष्यस्य तत्त - 
स्थानेऽखरेण प्रताडनम् ॥ ३० ॥ 

कृत्वाथ रिवहस्तेन 
हदयं परिमङ्येत् । 

ततः स्रनाडीमार्गेण 
हदयं प्राप्य वे रिशोः ॥२१॥ 

हिष्यातमना सहैकत्वं 
गत्वादाय चतं हदा । 

पुटितं हंसरूपाख्यं 
तत्र संहारमुद्रया ॥ २२॥ 
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कुयोदात्मीयहदय- 
सितमप्यवभासकम् । 

शिष्यदेहस्य तेजोभी 
रदिममात्रावियोगतः ॥ २२ ॥ 

तत इति वागीरीतपणानन्तरम् । तत्तखेति 
तस्याहतस्य धरदेयुर्फादो स्थानेऽख्रेण ताडनम् । 
सखेति युरोदृक्षिणेन, शिष्यस्य वामेन । गतेलयथात् 
हृदय एव । हृदेति हृन्मत्रेण । संहारमुद्र- 
येति । यदुक्तं 

रसाय दधिणं पाणि कनिष्ठादिक्रमाच्छनेः । 
आङृष्य बन्धयेन्युष्टिमङ््न प्रपीडयेत् ॥ 
भद्रा संहारिणी प्रोक्ता त | # 

इति । आ्मीयहृदयस्थितमिति काकाक्षिन्या- 
येन योज्यम्, तेनात्मीयहृदयस्थितमपि ररिम- 
माच्रावियोगतस्तेजोभिः शिष्यदेहस्यावभासकं 
चिन्तयेत् येन॒ चिस्प्रकादस्ततो वियुक्तो न 
भवेत् ॥ ३३ ॥ 

नन्वेवमात्मीयहृदयानयनेन रिष्यात्मनः 
कोऽथं इत्याराङ््याह 

स्वबन्धस्थानचखनात् 
स्वतन्रस्ानर गतः । 
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स्रकमापरतन्रता- 
त्सर्वत्रोत्पत्तिमहति ॥ ३४ ॥ 

तेनात्महृदयानीतं 
प्राकुत्वा पुद्रर ततः । 

मायायां तद्धरातच्व- 
दारीराण्यस्य संयजेत् ॥ २९५॥ 

मायायामिति वागीशीरूपायाम् ॥ ३५ ॥ 
कथंच अस्य खष्टिरिल्याह 

तत्रास्य गभाधानं च 
युक्तं पुसवनादिभिः । 

गभैनिष्क्रामपयन्ते- 
रेकां कुवीत संस्क्रियाम् ॥२६॥ 

जननं भोगभोक्तृतवं 
मिरिव्वेकाथ संस्क्रिया । 

ततोऽस्य तेषु भोगेषु 
कुयात्तन्मयतां खयम् ॥ ३.७ ॥ 

ततस्तत्तच्वपारानां 
विच्छेदं ससुपाचरेत् । 

१९ 
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संस्काराणां चतष्केऽस्मि- 
न्नपरां च परापराम् ॥ ३८ ॥ 

मन््राणां पञ्चदशकं 
परां वा योजयेत्करमात् । 

आदिना सीमन्तोन्नयनादि, तेनेतदवान्तर- 
संस्कारगर्भीकारेण गभाधानमेव मुख्यः संस्कार 
इति। असिश्चतुष्क इति गभांधानभोगभोक्तत्व- 
तष्यपाराविच्छेदटक्षणे । वाशब्दः समुचये ॥ 

मच्रपञथचदराकमेव विभजति 
पिवन्याय्टकं राखरा- 

दिकं षटं परा तथा ॥ ३९॥ 
इति पञचदरोते स्युः 

करमाटीनत्वसंस्कृतो । 
अत्रैव होममज्रान् दशयति 

अपरामन्रसुक्त्वा घरा- 
गसुकात्मन इदयथ ॥ ७० ॥ 

गभाधानं करोमीति 
पुनमन्रं तमेव च । 
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साहान्तसुचरन्दया- 
` दाहृतित्रितयं गुरुः ॥ ७१॥ 

परं परापरामन्र- 
मयुकात्मन इदयथ । 

जातस्य भोगभोक्तखं 
करोम्यथ परापराम् ॥ ४२॥ 

अन्ते स्वाहेति प्रोच्चायं 
वितरत्तिख आहतः । 

उच्चायं पिवनीमन्र- 
ममुकात्मन इत्यथ ॥ २ ॥ 

भोगे ख्यं करोमीति 
पुनमन््रं तमेव च । 

स्वाहान्तमाहतीस्तिसखो 
दवयादाज्यतिखदिभिः ॥ ९ ॥ 

एष एव वमन्यादों 
विधिः पञ्चदशान्तके । 

पूर्वं परात्मकं मन्त्र 
मसुकात्मन इत्यथ ॥ ४९५ ॥ 
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पाराच्छेदं करोमीति 
परामनच्रः पुनस्ततः । 

हुं स्वाहा फट् ससुज्चायं 
दव्यात्तिखोऽप्यथाहूतीः ॥६॥ 

संस्काराणां चतष्केऽस्ि- 
न्ये मन्राः कथिता मया । 

तेषु कमंपदाप्पूव 
धरातच्वपदं वदेत् ॥ %५७॥ 

ततो धरात॒च्वपति- 
मामन्येष्रा प्रतप्य च । 

रिवाभिमानसंरब्धो 
गुरूरेवं समादिशेत् ॥ ७८ ॥ 

तच्वेश्वर त्वया नास्य 
पुत्रकस्य रिवाज्ञया । 

प्रतिवन्धः प्रकतव्यो 
यातः पदमनामयम् ॥ ९ ॥ 

ततो यदि समीहत 
धरातत््वान्तरागम् । 
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पृथक् सोधयत मन्री 
युवनादयध्वषञ्चकम् ॥ “० ॥ 

अपरमच्रतः ब्रागव्- 

तिखस्तिखस्तदाहुतीः । 
द्द्याप्पुर शोधयामी- 

त्युहयुक्तं प्रसन्नधीः ॥ “१ ॥ 

तमेवेति अपरासत्कम्। क्मपदादिति गर्भा- 
धानमियेवंखक्षणात् , तेन अपरामच्रः अमुका- 
त्मनो धरातचखे गभाधानं करोमि अपरामनब्रः 
खाहेयादिरूप ऊहः । तत इति संस्कारचतष्टया- 
नन्तरम् । आम्यति मन्रान्तरस्यावचनात् अप- 
रामन्रेण । यद्वक्ष्यति 

'मायान्तश्चद्धो सवोः स्युः क्रिया द्यपरया सद्ा ।' 
(श्छो० १३९) 

इति । एवमादेरो शिवाभिमानसंरब्धतं हेतुः । 
तत इति त्वशोधनानन्तरम् ! अपरामन्रत 
इति अपरामन्रमाधियेलयथंः । प्राग्वदिलयनेन 
उहान्तरवत् सवंमेवाक्षिसम् ॥ ५९ ॥ 
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पतदेवान्यश्राप्यतिदिशति 

एवं कटामच्रपद- 
वर्णेष्वपि विचक्षणः । 

तिस्रस्तिस्रो इतीर्देयात् 
पृथक् सामस्यतोऽपिवा ॥५२ 

ततः पणाहूति द्वा 
परया वोषडन्तया । 

अपरामन्रतः रिष्य- 
सुद्धत्या्महदं नयेत् ॥ ५३ ॥ 

पथगिति पेकेकध्येन । सामस्त्यत इति इत- 
राध्वपथ्चकं रोधयामीति । उद्ुलेयथाच्छोधि- 
तात् तात् । आत्महृदमिति युरोः ॥ ५३॥ 

अत्रैव मतान्तरं दशेयति 

यदा स्वकेन शुद्धेन 
तदन्तभोवचिन्तनात् । 

न प्रथक् शोधयेत्तचव- 
नाथसश्रवणात्परम् ॥ ५९८ ॥ 
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तदा पूणां वितीयोणु- 
सुर्स्िप्यामनि योजयेत् । 

तास्स्थ्यालमसंस्थ्ययोगाय 
तयेवापरयाहतीः ॥ ५९५ ॥ 

सकमेपदया दया- 
दिति केचित्त मन्वते । 

अन्ये तु गुरवः प्राह 
भावनामयमीदशाम् ॥ ५६ ॥ 

नात्र बाह्याहूतिरदया 
देशिकस्य पृथक् पुनः । 

दद्यादा यदि नो दोष 
स्यादुपायः स भावने ॥ ^4७॥ 

एव प्राक्तनतार्स्थ्यारम- 
संस्थत्वे योजयेहरूः । 

ततः रिष्यहृदं नेयः 
स आत्मा तावतोऽध्वनः ॥“८} 

ददस्तदाल्य॑सिद्ये च 
पूणां स्यात्परा पुनः । 
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महापाद्युपतं पूवं 
विटोमस्य विश्युदये ॥ ५९ ॥ 

जुहोमि पुनरसखेण 
वोषडन्त इति क्षिपेत् । 

पुनः पूणा ततो माया- 
मभ्यच्यांथ विसजयेत् ॥६०॥ 

धरातत्त्वं विद्युद् स- 
जरखेन शुद्रूपिणा । 

भावयेन्मिश्ितं वारि 
खद्धियोग्यं ततो भवेत् ॥६१॥ ` 

एकेनेति तच्वाद्यन्यतमेनाध्वना । न शोधयेदि- 
लयर्थात् इतराध्वपञ्चकम् । तयेवेति पक्रान्तया । 
आहुतीरिति तिखः। सकमेपदयेति अमुकातमान- 
मात्मस्थं करोमीति । अत्रेति तात्स्थ्यात्मस्थत- 
करणे । दैशिकस्येति कतः । स इति वाद्याहूति- 
लक्षणः प्रकारः । प्ाक्तनेति 

(ततः सखनाडीमार्भेणः म |* (श्छ ° ३ १) 

इत्यादिनोक्ते । तत इति आत्महृन्नयनानन्तरम् । 
शिष्यह्दं नेय इति तस्स्यः कायं इयथः । 
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तावत इति धरात्मनः। तदार्द्यैति तच्छब्देन 
शुद्धपरामशेः । यदुक्तं 

शिष्ययुस्कषिप्य चात्मथ्यं तदेहयं तु कारयेत् । 
आहृतीनां त्रयं दधादस्वा पृणाहति बुधः ॥ 
महापाशुपताख्रेण षिलोमादिविशचुद्धये ।(मा०वि ०९।६८) 

इति । जखेनेति जठ तचेन । तत इति धरात- 
त्वस्य जरुतखेन मिश्रणया भावनात् ॥ ६१ ॥ 

तदेव सामान्येनातिदिशन् शुच्छशुद्धी षि. 
भजति 

तथा तत्तत्पुरातच्व- 
मिश्रणादुत्तरोत्तरम् । 

सवा शिवीभवेत्ता- 
वरी शुद्धान्यथा पृथक् ॥६२॥ 

तथेति उक्तेन प्रकारेण। अन्यथेति अशुद्धा। 
थगिति रिवादतिरिक्तं हि वस्तु पाश एवे- 
ल्यारयः । यदुक्तं प्राक् 

"पराच्छिवादुक्तसूपादन्यत्तत्पाशच उस्यते ।' (८।२९२) 

इति ॥ ६२ ॥ 
२० 
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अत पवाहू 

पथक्त्वं च मरो माया- 
मिधानस्तस्य संभवे । 

कमक्षयेऽपि नो सुक्ति- 
भवेदियेश्वरादिवत् ॥ ६२ ॥ 

मायेति यदुक्तं 
 भमिन्नवेचप्रथात्रैव मायाख्यं" `" ^  (६०प्र०३।२।५) 

इति ॥ ६३ ॥ 

एतच सर्वमेव प्रायुक्त तखान्तरेष्वतिदिरदाति 

ततोऽपि जखुतच्वस्य 
वज्गो व्योमि चिदात्मके । 

आङ्घानायखिर याव 
तेजस्यस्य विमिश्रणम् ॥ ६४॥ 

एवं कमात्कखातच्वे 
शदे पारां भुजाश्चितम् । 

लिन्यात्कखा हि सा किंचि- 
त्कते वोन्मीरनार्मिका ॥ ६५॥ 
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कमोख्यमटजुम्भास्मा ` 
तं च ग्रन्थि स॒गग्रगम् । 

पूणाहुलया समं वहि 
सन्रतेजसि निदेहेत् ॥ ६६ ॥ 

एवमिति पवोक्तेनेव कमेण । ननु कखात- 
स्वशुच्यनन्तरं भुजाश्चितस्य पाशस्य छेदे को- 
ऽभिप्राय इल्या्ङ्कयाह करेल्यादि । तमिति 
भुजाधितपासूत्रगतम् ॥ ६६ ॥ 

नन सवगं मात्रं तेज इति किं वहिमाच्रा- 
श्रयणेनेलयाराङ्कयाह 

मनच््रो हि विश्वरूपः स- 
सुपाश्रयवशात्तथा । 

व्यक्तरूपस्ततो वही 
पादा़ोषविधायकः ॥ ६७ ॥ 

तथेति वहितया । पाश्रोषो हि तस्यानुयु- 
एयमिदयमिप्रायः ॥ & ॥ 

ननु अमूतस्यास्य को नाम शोष . इलयारा- 
ङ्गयाहं 
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ष्टो टीनस्रभावोऽसो 
पारास्तं प्रति शम्भुवत् । 

परमेामह तेजः- 
रोषमाव्रत्वमश्ुते ॥ ६८ ॥ 

अत्रेव ऊहं दशोयति 
कर्मपारोऽत्र होतच्ये 

पूणयास्य शुभाशुभम् । 
अशुभं वा भवद्धुतं 

भावि वाथ समस्तकम् ॥ ६९ ॥ 
दहामि फट्त्रयं योष- 

डिति पूणां विनिक्षिपेत् । 
एवं मायान्तसंज्ुद्ो 

कृण्ठपाडं च होमयेत् ॥ ७० ॥ 
पूणस्य तस्य मायाख्यं 

पारामेदप्रथाटमकम् । 
दहामि फटूत्रयं बोष- 

डिति पूर्णां क्षिपेहुरुः ॥ ७१॥ 
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निर्बीजा यदि काया त॒ 
तदात्रैवापरां क्षिपेत् 1 

पूर्णां समयपाराख्य- 
बीजदाहपदान्विताम् ॥ ७२॥ 

अशुभमिति खोकधमिविषयतया । अत्रैवेति 
कण्ठपादाहोमे । अपरामिति दितीयाम् । सम- 
येति समयपाराख्यवीजं दहामीति ॥५७२॥ 

नयु निर्बीजदीक्षायां कथमिहाविरोषेणेव 
समयपारादाह उक्तो यत्र त॒ य॒रूदेवादो भक्ति- 
रपि समयववेनाम्नाता-इयाशङ््याह 

गुरो देवे तथा शाखे 
भक्तिः कायोस्य नद्यसो । 

समयः शक्तिपातस्य 
सभावो ह्येष नो पृथक् ॥५२॥ 

अस्य नि्वींजदीक्षादीक्षितस्य युवोदौ भक्तिः 
कार्यत्वेन संभवति, न प॒नरसो समयः, यत् ` 

(त्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते वृणाम् ॥ (मण्भार०) 
इत्यादिनीदा शाक्तिपातस्येव एष खभावो नपषू- 
थक् ततोऽतिरिक्तमेतत्, न किंचिदिलयथः॥७३॥ 
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शृद्धाध्वशुद्धो हि विशेषं दरौयितुमाह 
मायान्ते श्युद्धिमायाते ` 

वागीशी या पुराभवत् ॥ 
माया राक्तिमयी सेव 

विद्याशक्तित्वमश्रुते ॥ ७% ॥ 
तच्छडदविदयामाहूय 

विद्यादाररि नियोजयेत् । 
एवं रमेण संशुद्ध 

 सदाशिवपदेऽप्यटम् ॥ ७९५॥ 
हिखां मन्थियुतां छित्वा 

मटमाणवकं दहेत् । 
तदुक्तं 
(ततस्तच्छोध्ययोनीनां व्यापिनीं योनिमानयेत् । 
मायान्तेऽध्वनि तामेव शुद्धे विदां विचक्षणः ॥' 

(मा०वि० ९।५७) 

इति । यन्थियुक्तामिति नतु पाग्वदन्थिमात्रम् ॥ 

नन्वत्राणवं मरं दहेदिलेव कस्मादुक्तं यद्धे 
दपथात्मा मायीयोऽपि मरोऽच्र संभाव्य एवे. 

स्याशङ्धाह 
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यतोऽधिकारभोगाख्यो ` 
हो पारो तु सदारिवे ॥५७६॥ 

इत्युक्तयाणवपादरोऽत्र 
मायीयस्तु निश्ावधिः । 

रिष्यो यथोचितं सराया- 
दाचामेरैशिकः स्वयम् ॥७५॥ 

आणवाख्ये विनिदेग्धे 
ह्यधोवाहिशिखामरे । 

उक्तयेति मतद्भादो । यथोचितमिति 

"गृहस्थानां जलेनेव नेष्ठिकानां तु भसना ।' 

इति । अधोवादहिरिखेति तस्प्रधान इयथः, अत 
एव पाक् 

'अधोवहा शिखाणुखं -““ --" ̀ - "^ | (श्लो ० ५) 

इत्याद्युक्तम् ॥ 
एवं पारादाहमभिधाय योजनिकामाह् 

ततः प्रागुक्तसकर- 
प्रमेयं परिचिन्तयन् ॥ ७८ ॥ 



श्रीतत्रालोके । 

शिष्यदेहाविमात्मीय- 
देह पाणादियोनितम् । 

कृत्वात्मदेहभ्राणादे 
विश्वमन्तरनुस्मरेत् ॥ ७९ ॥ 

उक्तप्रकरियया चेवं 
टटबुदधिरनन्यधीः । 

प्राणस्थं देरकारध्व- 
युगं प्राणं च राक्तेगम् ॥८०॥ 

तां च संविद्रतां शां 
संविदं शिवरूपिणीम् । 

रिष्यसंविदभिन्नां च 
मन्रवहययभेदिनीम् ॥ ८१ ॥ 

ध्यायन् प्राग्वसप्रयोगेण 
रिवं सकरनिष्करम् । 

व्यात्कं वा क्षिपेर्पूणों 
प्रदान्तकरणेन तु ॥ ८२ ॥ 

कषक्तिगमिति काटदाक्तिगतभिलयथः । द्या 
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त्मकमिति सकरनिष्करोभयखभावमिलयथंः । 
प्रागुक्तेति उक्तपक्रिययेति प्राग्वदिति च अनेन 
घोडदरापख्दराहिकादो पतद्विस्तरेणोक्तमिति 
स्मारस्तिम्, अत एव एतदस्माभिरपि अन्थविस्तर- 
भयान्नेह वितानितम् ॥ ८२ ॥ 

नच एतदस्मदुपन्ञमेवेलयाह 

उक्तं तरेशिरसे तन्त्र 
सवसंपूरणात्मकम् । 

मूखादुदयगत्या तु 
रिबेन्दुपरिसंतम् ॥ ८३ ॥ 

जन्मान्तमध्यकुह्र- 
मूरखखोतःससुत्थितम् । 

शिवाकेरदिमभिस्तीतरेः 
स्ुव्धं ज्ञानामरतं तु यत् ॥८९॥ 

तेन संतपेयेत्सम्यक् 
प्रशान्तकरणेन तु । 

यन्नाम जन्माधारद्वादशान्तहटदयान्येव सु- 
ख्याधिष्ठानस्थानत्वात् अववरकप्रायाणि इहरा- 

२१ 
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णि यस्येवंविधादायराक्तिपरिस्पन्दात्मनो मूट- 
स्रोतसः समुत्थितम् , अत एव मूलाधारादृ्वं 
गमनेन रिवात्मनः पाणादिलयस्य तीक्ष्णाभिः 
कटाभिः क्षुब्धं बहिमुखीभूतं सत् द्वादशान्तः- 
स्थेन रिवेन्दुना परितः संतं खात्ममयतामा- 
पादितम्, अत एव सवेपूरणात्मकं 

श्राक् सविस्प्राणे परिणता । 

इति नीत्या परसंविदायविजुम्भारमकं ज्ञान- 
मेवास्रतं तेन, सम्यक् प्ररान्तेन मनसा अथो- 
दुक्तखरूपं मनच्रचक्रं संतप॑येत् प्रणाहुतिपक्षेपेण 
खखरूपपरिनिष्ठितं कुयादिलयथः ॥ 

ननु करणस्य प्रान्तं नाम किमुच्यते 
इत्याद ङ्याह 

शन्यवानान्ममत्यद्य 

प्रभाकिरणभास्वरः ॥ ८५५ ॥ 
आधेयाधारनिःस्पन्द्- 

बोधरराखरपरिय्रहः 
जन्माधेयप्रपञचेक- 

स्फोटसघटघटूनः ॥ ८६ ॥ 
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मूटस्थानात्समारभ्य 
कृत्वा सोमेशमन्तगम् । 

खमिवातिषठते याव- 
तप्रश्ान्तं तावदुच्यते ॥ ८७॥ 

इह खट आचायः श्गुन्यधाश्चि मूलाधारे 
(कोणत्रयान्तराभरित- 

नित्योन्युखमण्डलच्छदे कमले ।' (२९१५०) 
इति वक्ष्यमाणनीदया यदव्जं तन्मध्यस्थितायाः 
प्रभायाः शक्तेः किरणेभाखरस्तद्ररिमिसंस्परेतते- 
जितः, अत एव प्राणादावाधेये जन्मस्थानादा- 
वाधारे च निःस्पन्दस्य पएकेनेव रूपेण वर्तमा- 
नस्य राक्तिप्रवोधोदितस्य बोधस्य शास्रेण तदु- 
क्तयुक्तया कृतपरिय्रहः, अत एवोक्तरूपयोजन्मा- 
धारप्राणलक्षणयोराधाराधेययोः पपञस्येकेन 
अनाहतध्वन्यात्मनः स्फोटस्य संघेन तत्सा- 
मरस्येन घटनं यासः तत्कारीलयथः, अत 
एव मूखाधारादुदेत्य शनेः शनेः प्राणार्कय्रस्तम- 
पानचन्द्रं दादशान्तगं करत्वा यावत् आ समन्तात् 
खमिव तिष्ठते, तावस्प्शान्तमुच्यते या्यमराहक- 
विभागविगखनात् उन्मनीभावमापन्नमिदयथंः ॥ 



१९६४ श्रीतत्रारोके । 

पतच अस्मच्छाखरेऽप्युक्तमिदयाह 

उक्तं श्रीपूर्वेशाखरे च 
सुचमाप्रयं सर्पिषा । 

कृत्वा शिष्यं तथात्मस्थं 
मूटमच्रमनुस्मरन् ॥ ८८ ॥ 

शिवं शक्तिं तथात्मानं 
शिष्यं सपिस्तथानरम् । 

एकीकुवेज्छनेगच्छे- 
द्रादश्चान्तमनन्यधीः ॥ ८९ ॥ 

तत्र कृम्भकमास्थाय 
ध्यायन्सकटनिष्करम् । 

तिष्ठत्तावदनुदिमो 
यावदाञ्यक्षयो भवेत् ॥ ९० ॥ 

मूखुमश्रमिति दिस्सितम् । कुम्भकमास्थायेति 
महाव्योमात्मनि, तत्र रिवराक्तिभ्यां नरात्मक- 
मन्यत्सर्व सामरस्यं पापय्ये यथः। सकटनिषकल- 
मिति योजनिकोचियात्। अनुदिन इति पणे- 
म वित्छभावखात्ममात्रविश्नान्त इयथः ॥ ९० ॥ 
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पवं सति किं स्यादिदयाह 

एवं युक्तः परे तचे 
गुरुणा हिवमूर्तिना । 

न भूयः पञ्यतामेति 
दग्धमायानिबवन्धनः ॥ ९१ ॥ 

भोगदीक्षायां पुनरियान् विरोष इद्याह 

देहपाते पुनः; प्रप्से- 

यदि त्वेषु कत्रचित् । 
भोगान् समस्तव्यस्तत्व- 

भेदेरन्ते परं पदम् ॥ ९२॥ 
तदा तत्तच्वभूमो तु 

तत्संख्यायामनन्यधीः । 
पुनर्योजनिकां कुया- 

त्पृणाहुलन्तरेण तु ॥ ९३॥ 
पुक्तिप्रदा भोगमोक्ष- 

प्रदा वा या प्रकीर्तिता, 
दीक्षा सा स्यात्सबीजतव- 

निर्बाजातसतया हिधा ॥ ९९॥ 
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बारे निज्ञातमरणे 
त्वराक्ते वा जरादिभिः। 

कायां निर्बीजिका दीक्षा 
राक्तिपातवरोदये ॥ ९९५५॥ 

निबीजायां सामयास्त॒ 
पारानपि विशोधयेत् । 

कृतनिवींजदीक्षस्त॒ 
देवाभिगुरुभाक्तेभाक् ॥ ९६॥ 

इयतेव रिवं यायात् 
सदयो भोगान् विभुञ्य वा । 

समस्तेति सायुञ्ये हि भोगानां सामस्लयं 
सारोक्यादो त॒ उयस्तखमिति । तस्सख्याया- 
मिति तस्य सभ्यक् प्रथितायामभीप्तितायामि- 
लयथः। सद्य इति दीक्षानन्तरम् । भोगान् वि- 
भुज्येति देहपाते ॥ 

ननु शिवं यायादिलयत्र उक्त एव योजनि 
काक्रमः किं निमित्तमुतान्यदपि किंचिदिल्या- 
गरङ्खयाहू 



१०० शछो० 1 सप्तदशमाहिकम् । १६७ 

श्रीमहीक्षोत्तरे चोक्तं 
चारे पद्विशादङ्कखे ॥ ९७ ॥ 

तचान्यापादमूधान्तं 
भुवनानि त्यजेक्कमात् । 

तुटिमात्रे निष्कं त- 
ददेहं तदह परम् ॥ ९८ ॥ 

रक्तया तत्र क्षिपाम्येन- 
मिति भ्यायंस्तु दीक्षयेत् । 

तदिति परब्रह्मसखरूपमिदयथः, अत एव निष्क- 
लमिति अदेहमिति चोक्तम् । अहंपरमिति अह 
परामरौस्वभावमिलयथः ॥ 

एवैमेतत्सङ्गाद भिधाय प्रकृतमेवाह 

सबीजायां तु दीक्षायां 
समयान्न विरोधयेत् ॥ ९९ ॥ 

विशषस्त्वयमेतस्यां 
यावजीवं शिरोगुरुः । 



१६८ श्रीतत्रारोके । 

रोषव्रच्ये ॒दतच- 
ख्ष्टं कुर्वीत पूणया ॥ १०० ॥ 

कथं चात्र गुद्धतचशखटि कुयोदिल्याशङ्याह 

अमिन्नाच्छिवसंबोध- 
जखधेयुगपरस्रत् । 

पूर्णां क्षिपंस्तखजाटं 
ध्यायेद्धारूपकं खतम् ॥१०१॥ 

शिवसंबोधजरधेः खतं तच्वजारं ध्याये- 
दिति संबन्धः ॥ १०१ ॥ 

अत्रेव मतान्तराण्युरिति 

विश्युद्धतचखसष्टि वा 
कयात्कम्भामिषेचनात् । 

तथा भ्यानबरखाद्व 
यहा पूणाभिषेचनेः ॥१०२॥ 

अभिषेचनेरिति बहुवचनात् ध्यानबलमपि 
सं खहीतं; तेन सामस्त्येनायं पक्षः ॥ १०२ ॥ 



१०६ शो० ] सप्ठदशमाहिकम् । १६४ 

शुद्धत्वमेवेषां दरयति 

पृथिवी स्थिररूपास्य 
रिवरूपेण भाविता । 

स्थिरीकरोति तामेव 
भावनामिति शुच्यति ॥१०२॥ 

जरुमाप्याययययेनां 
तेजो भास्वरतां नयेत् । 

मरुदानन्दसंस्परो 
व्योम वेतव्यमावदेत् ॥१०४॥ 

एवं तन्मात्रवमोऽपि 
हिवतामय इष्यते । 

परानन्दमहान्याप्ि- 
ररोषमरुविच्य॒तिः ॥ १०९५॥ 

शिवे गन्त्रत्वमादान- 
मुपादेयरिवस्त॒तिः ¦ 

रिवामोदभरास्वाद्- 
दरनस्पदोनान्यटम् ॥१०६॥ 

२९ 



श्रीतत्रारोके । 

तदाकणंनमिव्येव- 
मिन्द्रियाणां विश्युदधता । 

संकल्पाध्यवसामानाः 
प्रकाशो रक्तिसंस्थिती ॥१०७॥ 

रिवात्मत्वेन यत्सेयं 
श्युद्धता मानसादिके । 

नियमो रञ्जनं कते- 
भावः कटनया सह ॥१०८॥ 

वेदनं हेयवस्त्वंश- 
विषये सुप्तकस्पता । 

इत्थं रिवेक्यरूटस्य 
पटृञुकगणोऽप्ययम् ॥ १०९॥ 

खु्ध एव पुमान् प्राप्त- 
रिवभावो विद्युति । 

वियेशादिषु तच्वेषु 
नेव काचिदद्युदता ॥ ११० ॥ 

इयेवं शयुदतत्वानां 
खष्या हिष्योऽपि तन्मयः । 



१११ शो०] सप्तद शमाहिकम् । १७१ 

भवेय्येतत्सूचितं श्री- 
माटिनीविजयोत्तरे ॥ १११॥ 

शुच्छतीति शुद्धा भवतीयथेः । एनामिति 
शिवरूपतया भावनाम् । आवहेदिति अथोग््ा- 
वनायाः । एवमिति रिवभावनाया एव स्थि. 
रीकरणादिना । आस्वादस्य रसनेन्द्रियव्यापा- 
रत्वेऽपि आमोदशब्दसंनिधेघाणेन्द्रियव्यापार- 
त्वमपि ज्ञेयमियभिधारश्चषणाभ्यामाखादङ्ाब्दो 
व्याख्येयः । इन्द्रियाणामिति आनन्देन्दरिया- 
दीनाम् । मानोऽभिमानोऽहकारव्यापारः । ष- 
काश इति एतद्धि सत्वरजस्तमसां कमेण शूपं 
यत्तत्साम्यं पक्तिः । नियमादि चान्न हिवेक्य- 
रूढतया व्याख्येयम् । सुतकस्पतेति अनवङ्कसि- 
परतेयथः । एवमेषां रिवेकविश्रान्तसमेव नाम 
शुद्धत्रमिदयत्र तात्पयेम् , अत एवानेन तक्वा- 
नामशुद्धत्वेऽपि शुद्धतया शखष्टेरभ्वभेदोऽपि क- 
राक्षितः। नच एतदस्माभिरनागमिकमुक्तमि 
त्याह द्येतदिव्यादि । सूचितमिति इन्दरियमा- 
त्रपरत्वेनाभिधानात् ॥ १११ ॥ 



९५२ श्रीतघ्राोके । 

तदेव शब्दाथोभ्यां पठति 

बन्धमोक्लावुभावेता- 
विच्दरियाणि जगबुधाः । 

निगरहीतानि बन्धाय 
विसुक्तानि विमुक्तये ॥ ११२ ॥ 

 निरहीततवं विमुक्तत्वं च खयमेव भगक्ान् 
ज्याचे 

एतानि व्यापके भावे 
यदा स्युमनसा सह । 

युक्तानि कापि विषये 
रोधाद्रन्धाय तानि तु ॥११३॥ 

द्रत्येवं हिविधो भावः 
शुदाद्युद प्रभेदतः । 

इन्द्रियाणां समाख्यातः 
सिद्धयोगीश्वरे मते ॥ ११४॥ 

अहुतं तत्र 
"दशानि व्यापके मावे यदा स्थुमंनसा सह् । 
बिदयुक्तानीति बिद्रद्धिज्ञातव्यानि तदा प्रिये ॥ 
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यदातु विषये कापि प्रदेशान्परवर्तिनि। 
संखिितानि तदा तानि बद्धानीति प्रचधते ।॥ (१५।४५) 

इति ॥ १९४ ॥ 

गुरुभिरपि पएवमेवोक्तमिदयाह 

श्रीमान् विदयागुरुस्त्वाह 
प्रमाणस्ततिदशने । 

अत्रैव मश्राणां विनियोगे नियममभिधा- 
वमाह 

समस्तमन््ेर्दीक्षायां 
नियमस्स्वेष कथ्यते ॥११५॥ 

मायान्तद्चुद्धो सवाः स्थुः 
क्रिया हयपरया सदा । 

व्यात्मया सकरान्ते तु 
निष्कटे परयेव तु ॥ ११६ ॥ 

दशान्ते च पिवन्यादि 
सकखन्तेऽद्गपञ्चकम् । 

इत्येवं विधिमारोच्य 
कमं कु्ाहुरूतमः ॥११९७॥ 



१७४ श्रीतश्रारोके | 

„ . सवाः क्रिया इतयनुक्तमन्राः । चयात्मयेति 
परापरया । यद्क्त 

मायान्तमागेसंशद्धौ दीक्षाक्मणि सवतः 
क्रियाखदुक्तमन्रासु योजयेदपरां बुधः ॥ 
विदादिसकलान्ते च तद्देव परापराम् । 
योजयेचेश्वरादृध्यं पिबन्यादिकम्टकम् ॥ 
न चापि सकलादृष्वंमङ्खषट्रं विचक्षणः । 
निष्कले परया काय यक्किचिद्धिधिचोदितम् ॥' 

( मा० वि० ९।७४ ) 
इति ॥ ११७ ॥ 

भुवनाध्वप्राधान्येन उक्तामाहूतिसख्यामित- 
राध्वसु अधिकावापेनातिदिशाति 

पुराध्वनि हुतीनां या 
संख्येयं तचखवणेयोः । 

तामेव दिगुणीकुया- 
त्पदाध्वनि चत॒गुणाम् ॥११८ 

करमान्मन्रकरामार्गे 
दिगण दिगुणा कमात् । 

यावत्रितच्वसंशढो 
-स्यार्हिदातिगुणा ततः ॥११९॥ 
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प्रतिकमं भवेत्षष्ठि- 
राहुतीनां रितत्वके । 

एकतच्वे दातं प्राहु- 
राहुतीनां तु साष्टकम् ॥१२०॥ 

येयं संख्येति प्राय॒क्ता तरयादिरूपा । दियणी- 
कुयादिति तखाध्वनि भुवनादीनामन्तभाबात् 
यावद्धुवनाध्वापेक्षया कलाध्वनि षोडशयुणा 
संख्या भवेदिति भावः । षष्टिरिति आहृतीनां 
प्रयस्य विंशत्या गुणनात् । पराहूरियथात् 
प्रतिकर्म ॥ १२० ॥ 

नच सर्बैत्राविरोषेणेवायमतिदेश इत्याह 

विरोमकमणा साक 
याः पृणाहुतयः स्मरताः । 

तासां सवाध्वसंञ्युरो 
संख्यान्यत्वं न किचन ३२१ 

पतदेव प्रथमार्धनोपसंहरति 
षटयेषा कथिता दीक्षा 

जननादिसमन्विता ॥ १२२॥ 



१७ श्रीतश्रारोके । 

जननादिसमन्वितेति विस्तेतेदयभ इति 
रिवम् ॥ 

दीक्षाकर्मणि साक्षद्वैचक्षण्यं कटाक्षयन् गुरुः । 
सप्तादश्ाष्िकेऽसिञ्जयरथनामा व्यधत्त बिदृतिमिमाम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके विकषिप्तदीक्षाप्राशनं नाम 

स्ठदशमादहिकम् ॥ १७ ॥ 



जय 

श्रीतन्रारखोके 
---८ = ठ 

श्रीमन्महामारेश्वसयाचायाभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथङृतविवेकाख्यलीकोपेते 

=-= 

अघछ्ादरमाह्निकम् । 
(“| 

ऋतधामानमनन्तं बलाक तं वरावहं वन्दे । 
जगदिदममन्दमखिरं खमदहिञ्ना योऽनुगृह्नाति ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धन संक्षि्ां दीक्षां वक्तुमाह 
अथ संक्षिप्तदीक्षेयं 

शिवतापत्तिदोच्यते । 
तदेवाह 
न रजो नाधिवासोञत्र 

न भृक्षेत्रपरिम्रहटः । 
यत्र तत्र प्रदेये त॒ 

पूजयित्वा गुरुः शिवम् ॥ 3 ॥ 
अध्वानं मनसा भ्याला 

दीक्षयेत्तचचपारगः । 
२२ 



१७८ श्रीतत्रारोके । 

जननादिविहीनां त॒ 
येन येनाध्वना गुरूः ॥ २॥ 

कुयात्स एकतत्वान्तां 
शिवभावेकभावितः । 

मनसेति नत पाशसूत्रादिकस्पनेन । त- 
पारग इति नतु अतचखपारगः, नहि तस्य एवं- 
विधे कमणि अधिकार एव भवेदिति भावः। 
यद्वक्ष्यति 

यथा यथा च खम्यस्तज्ञानस्तन्मयतात्पकः । 
गुरुस्तथा तथा कुयोत्संक्षिप कर्म नान्यथा ॥' (८) 

इति ॥ 
एवं जननादिविहीनव्वममिधाय मन्रभे- 

ठ् माह 

परामन््रस्ततोऽस्येति 
तचं संशोधयाम्यथ ॥३॥ 

स्वाहेति प्रतितच्वं स्या- 
च्छे पूणाहृति क्षिपेत् । 

एवं मन्रान्तरेः कुया- 
त्समस्तेरथवोक्तवत् ॥ % ॥ 



६ ० | अष्टादशमाहिकम् । १७९ 

परासंप॒टितं नाम 
स्वाहान्तं प्रथमान्तकम् । 

रातं सहखं स्रं वा 
तेन राक्त्येव होमयेत् ॥ ५५ ॥ 

ततः पूर्णेति संशोध्य 
हीनसुत्तममीरदरम् । 

दीक्षाक्मोदितं तत्र 
तत्र शास्रे महेरिना ॥ ६ ॥ 

दात्त्येवेति यथाशक्ति, तेन देराकाटाययनु- 
सारे रतहोमः सहस्रहोमो वा काये इदयभि- 
प्रायः । संरोध्यहीनमिति न्यत्र मनसापि 

^» (^~ € 

अध्वन्यासादि किचित्कायमिलयथः। तच्र तत्रेति 

किरणादो । यदुक्तं तत्र 
'दीक्षामन्यां प्रवक्ष्यामि शिवतचसमायुताम् । 
आदो प्रणवसंयुक्तां शिवमन्तेऽणुवाचकम् ॥ 
नाम कृला ततः शंजुः संपुटीकृत्य होमयेत् । 
एवं साहसिको होमः पाश्त्रयवियोजकः ॥ 
जननादिवियोगेन दीक्षेयं दुरंमा खग । 

इति ॥ ६ ॥ 



१८० श्रीतत्रारोके । 

अनच्रापि मच्रभेदमाह 
प्रयेकं मातृकायुग्म- 

कोर ॥ क 

वणेस्तच्वानि सोधयेत् । 
यदि वा पिण्डमन्रेण 

सर्वमन्रेष्वयं विधिः ॥ ७ ॥ 
य॒ग्मेति मातकामािनीरूपस्य । अयं वि- 

धिरिति यथोदितोहरूपः ॥ ७ ॥ 
नच एतद्वरुमात्रकायमिद्याह 
यथा यया च स्वञ्यस्त् 

ज्ानस्तन्मयताव्वकः । 

गुरुस्तथा तथा कुयात् 
संक्षिष्ठं कमं नान्यथा ॥ ८ ॥ 

ननु विस्ततायां दीक्षायां खभ्यस्तक्ञानतवं 
गुरोरुपादेयं, संक्षिप्तायां कि तेनेलयाराङ्कां गर्भी 
कुलयागममेव संवादयति 

श्रीबह्मयामरे चोक्तं 
संक्षिप्तेऽपि हि भावयेत् । 

व्यापि सवाध्वसामान्यां 
किंतु यागे न विस्तरः ॥ ९॥ 



११ %छ०] अष्टादज्ञमाहिकम् । १८१ 

याग इति यनिक्रियारूपायामितिकतेव्य- 
तायामिदयथः ॥ ९ ॥ 

नु य्येव, तद्र हृवित्तव्ययायाससाध्येन षि- 
स्तृतन कमणा कोऽथ इत्यारज्ञ्याह 

अतन्मयीमूतमिति 
विक्षिप्तं कम सन्दधत् । 

कमात्तादातम्यमेतीति 
विक्षिप्तं विधिमाचरेत् ॥ १०॥ 

आदिकाथमेवोपसंहरति 

संक्षिप्तो विधिरुक्तोऽयं 
करुपया यः शिवोदितः । 

दीक्षोत्तरे केरणे च 
तत्र तत्रापि सासने ॥ 3१॥ 

इति शिवम् ॥ १९ ॥ 
संक्षिप्मोक्षदीक्षाकर्मग्रावीण्यसोत्कषेः । 
व्याकाषींदण्टादश्चाहिकमेतजयर्थाख्यः ॥ 

इति श्रीतत्राटोकविवेके सक्षिप्तदीक्षापरकारनं नाम 

अष्टादशमाहिकम् ॥ १८ ॥ 



जय 

श्रीतत्राखोके । 

श्रीमन्मदामाहेभ्वराचायोभिनवगप्तविरचिते 
श्रीजयरथङक्तविवेकाख्यरीकोपेते 

[भ 

एकान्नविकामाह्धिकम् । 

भवभेद् विभवं भवस भेदविभेद्धरलबन्तम् । 
बरवन्तं नामि विथु दारुणरुपग्रहाग्रहतः ॥ 

इदानीं श्छोकार्धेन स्योनिवाणदीक्ां नि- 
रूपयितुं प्रतिजानीते 

अथ सयःसमतकान्ति- 
प्रदा दीक्षा निरूप्यते । 

नु यद् धिकारेणायं यन्थः प्रचृत्तस्तत्र ता- 
वदियं स्फुटाक्षरं नोक्ता, तदिदहास्या निरूपणेन 
कोऽथ इत्याशङ्क्याह 

तस्क्षणाचोपभोगादा 
देहपाते शिवं जेत् । 



¢ शछो०] एकन्नविश्चमाहिकम् । १८३ 

इत्युक्तया माटिनीराखे 
सूचितासो महेिना ॥ 9 ॥ 

नच पएतत्सोपन्नमेवास्माभिरुक्तमिव्याह 

देहपाते समीपस्थे 
दक्तिपातस्फटत्वतः । 

आसादय शांकरीं दीक्षां 
तस्मादीक्षाक्षणात्परम् ॥ २॥ 

शिवं बजदिवयर्थोऽत् 
पूवापरविवेचनात् । 

व्याख्यातः श्रोमतास्माकं 
गुरुणा राम्भुमूतना ॥ ३॥ 

समीपस्थ इति दितयादिक्षणभाषिनि ॥३॥ 

एवमपि शक्तिपातस्य वेचिच्यं दशेयति 

यदा ह्यासन्नमरणे 
दाक्तिपातः परजायते । 

तत्र मन्द्ऽथ गुवादि- 
सेवयायुः क्षयं जेत् ॥ ४ ॥ 



१८४ श्रीतत्रारोके । 

अथवा बन्धुमित्रादि- 
दारा सास्य विभोः पतेत् । 

पूवं वा समयी नेव 
परा दीक्ामवाप्तवान् ॥ «॥ 

आप्तदीक्षोऽपि वा प्राणा- 
जिहासः इछ@ङवजितम् । 

अन्लान्गुरुस्तदा कुया- 
त्सदयउक्ान्तिदीक्षणम् ॥ ६ ॥ 

आयुः क्षयं अजदिति तस्क्षये समयी सं- 
भाव्यमान इयथः । सेति राक्तिः, तेन आसः- 
न्रमरणस्य गुरुसेवया सयमेवमसामथ्ये बन्धु- 
मित्रायभ्यथनया टक्षितपारमेश्चरशक्तिपातस्य 
सद्यउकरान्तिदीक्षा कायेति तात्पयम् । समयी- 
तथात् मध्ये राक्तिपाते, आक्तषदीक्ष इत्यथोत् 
तीव्रे । अन्यानिति पियासूनिलयथः ॥ ६ ॥ 

नच असमय एवेषामेतत्कायेभिलयाह 
नत्वपक्रमरे नापि 

रोषकार्मिकवियहे । 



९. छो] एकान्रविंशचमाहिकम् । १८८ 

कुयाद्त्कमणं श्रीम- 
दक्गरे च निरूपितम् ॥ ७॥ 

टरा दिप्यं जराग्रस्तं 
व्याधिना परिपीडितम् । 

उक्रमय्य ततस्त्वेनं 
परत्वे नियोजयत् ॥ < ॥ 

अपक्रम इदयनायातराक्तिपात इत्यथः । 
दरोषका्मिकवियरह इति अनासन्नमरण इति 
यावत् । नच एतद्युक्तिमात्रसिद्धमेवयाह श्रीम- 
दह्र इति ॥ < ॥ 

नच अयमासन्नमरणत्वाभिधानपर एवागम 

इ व्याह 

विरोषणविररष्यत्वे 
कामचारविधानतः । 

पूर्वोक्तमथेजातं श्री- 
राम्भुनात्र निरूपितम् ॥ ९॥ 

यदा हि शिष्यस्य विशेष्यत्वं जरायस्तत्वा- 
देश्च विशेषणत्वं तदा शिष्यस्य प्रास्समयादि- 

श 



१८६ श्रीतत्रारोके । 

दीक्षस्य सदयःसमुत्कान्तिदीक्षेति पूवं वा स- 
मयीलाध्युक्तं भेद द्यं, व्ययये तु जराभ्रस्तस्य 
सतः रदिष्यसे गुवादिसेषयेदाद्यक्तं मेदद्वय- 
मिव्युक्तम् । अत्र श्रीशम्मुना प्रवोक्तमथजातं 
निरूपितमिति ॥ ९ ॥ 

एवमेतदुचितं कारमपेक््य क्ुरिकादिन्या- 
समभिधत्ते 

विधि पूर्वोदितं स्वं 
कृत्वा समयद्चदितः। 

्ुरिकामस्य विन्यस्ये- 
ज्वरन्तीं ममकतेरीम् ॥१०॥ 

एतन््यासश्चास्सदागम एवोक्त इ लयाह् 

कृत्वा पूर्वोदितं न्यासं 
क {लखनरसमवभम् । 

संहतिक्रमतः साधं 
खक्किन्दियुगटेन तु ॥ ११॥ 

आभ्ेयीं धारणां कृतवा 
सवेममप्रतापनीम् । 



१५ छो ] एकान्नविश्चमाहिकम् । १८७ 

पूरयेहाथुना देह- 
महष्ठान्मस्तकान्तकम् ॥ १२॥ 

तसुत्क्रष्य ततोऽङकषठा- 

दूध्वान्तं वक्ष्यमाणया । 
कृन्तेन्ममाणि रन्प्रान्तात् 

काररात्या विसजयेत्॥ १२॥ 
अनेन क्रमयोगेन 

योनितो हति्वाजतः। 
समय्यप्यति तां दीक्ना- 

मिति शरीमाटिनीमते ॥ १४॥ 
वक्ष्यमाणयेति च्रिशाहिके । हृतिवजित 

इलयनुसन्धानमात्रेणेलयथः ॥ १९ ॥ 
अत्रैव पक्षान्तरं दरयति 

षोडश्राधारषट् चक्र- 
टक्ष्यत्रयखपञ्चकत् । 

कचिदन्यतरत्राथ 
प्रागुक्तपश्कमवत् ॥ १५ ॥ 



१८८ श्रीतत्रारोके । 

प्रविर्य मृूटं कन्दादे- 
सोर 

रिदन्दन्चेक्यविभावनात् । 
© ®. क 

पूणाहूतिप्रयोगेण 
स्येष्ठे धामि नियोजयेत् ॥१६॥ 

कचिदिति एकन । अन्यतरत्रेति यन्थिद्राद- 
दाकादो । तदुक्तं 

“मेदस्याधः इुरो ज्ञेयो मध्ये तु विषरसंज्ञकः । 
मूके त॒ शाक्तः कथितो बोधनादप्रवतकः ॥ 
अभिसंज्ञस्ततशोर्ध्वे अङ्गुलानां चतुष्टये ' 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव षटाभिधः ॥ 
नाभिहत्पद्ममार्गे तु सवेकामाभिधो मतः । 
संजीवन्यभिधानोऽन्यो हत्पद्मोदरमध्यगः ॥ 
वक्षः यितः दर्मा गरले लोलाभिधः स्मृतः| 
लम्बकस् यितश्चोध्वे सुधासारः सुधात्पकः ॥ 

तस्येव मूृटमाधिय सोम्यः साम्यकलाधितः । 
भ्रूमध्ये गगनाभोगो विद्याक्मटसं्नितः ॥ 
रोद्रस्ताटुतराधारो रुद्रशक्त्या त्वधिष्टितिः । 

न्तामण्यभिधानोऽन्यश्चतुष्पथनिवासकः ॥ 
ब्रहमरन्ध्रख वे दूर्वे तुयाोधारसख मस्तके । 
नाख्याधारः परः घक्ष्मो घनव्यापिप्रनोधकः ।+' 

इति 



१९. छो० | एकानविशमाहिकम् । १८९ 

खमनन्तं तु जन्माख्ये नाभां व्योम द्वितीयकम् ¦ 
तीयं तु हदि खाने चतुथं विन्दुमध्यतः ॥ 

नादाख्यं त॒ सथुदिष्टं पट्चक्रमधुनोच्यते । 
जन्माख्ये नाडिचक्रं तु नामो मायाख्य्ुत्तमम् ॥ 
हृदिस्थं योगिचक्रं तु तासं भेदनं स्मृतम् । 
विन्द्स्थं दीश्िचक्रं त॒ नादस्य श्ान्तमुच्यते ॥। 

तल्यं बरहिणेक्ष्य मध्यलक्ष्य तृतीयकम् ॥' 

इति च । प्रागिति षोडराहिके । प्रणाहूतिष्र- 
योगेणति तद्दिवयथः ॥ १६ ॥ 

अत्रेव पाधान्येनापि पक्चान्तरमाह 

ज्ञानत्रिशूटं संदीप्तं 
दीप्तचक्रत्रयोज्वरम् । 

चिन्तायत्वामुना तस्य 
वेदनं बोधनं भ्रमम् ॥ १७ ॥ 

दीपनं ताडनं तोदं 
चटनं च पुनः पुनः) 

कन्दादिचक्रगं कुया- 
द्िरोषेण हृदम्बुजे ॥ १८ ॥ 

हादरान्ते ततः कत्वा 
(५ = (५ 

विन्दुयुग्मगते क्षिपेत् । 



१९० श्रीतच्रारोके । 

निरुक्ष्ये वा परे धाम्नि 
संयुक्तः परमेभ्वरः ॥ १९ ॥ 

न तस्य कुयात्संस्कारं 
कंचिदित्याह गद्करे । 

देवः किमस्य पूणेस्य 
श्राद्ाद्येरिति भावितः ॥२०॥ 

ज्ञाने परा संविदेव, तदेव तत्तदाधारादिभेद- 
नात् चिश्रुटम्। चक्रतयेलयरात्रयरूपेण परादिना। 
अमुनेति ज्ञानचरिश्चुटेन । भ्रमं वामादिक्रमेणा- 
वतेनम् । तोदं प्रेरणम् । विरोषेणेति तद्धि 
मुख्यं जीवस्याधिष्टानम् । विन्दुयुग्मगत इति 
पाणापानत्रोटरूप इत्यथः । तस्येति पाप्तपार- 
मेश्वयंस्य ॥ २० ॥ 

नच पतदस्मच्छाख्र एवोक्तमित्याह 

श्रीमदीक्षोत्तरे स्वेष 
विधिवहिपुटीकृतः । 

हसः पुमानधस्तस्य 
रुद्रबिन्दुसमन्वितः ॥ २१ ॥ 



२४ छो० ] एकान्रविंशमाहिकम् । १९१ 

रिष्यदेहे नियोग्येत- 
द् नुद्धि्भः खतं जपेत् । 

उत्कम्योध्वनिमेषेण 
शिष्य इत्थं परं जेत् ॥२२॥ 

वहिः रेफः । हंसः ह । पुमान् म । तस्येति 
वहिपुटीछरतस्य हंसस्य । रुद्र॒ ऊकारः द । एत- 
दिति पिण्डाक्षरम् ॥ २२॥ 

एतदेव शाखरान्तरेऽपि अतिदिशति 

एष एव विधिः श्रीम 
स्सिद्धयोगीश्वरीमते । 

नच अयोगिनोऽत्राधिकार इत्याह 

इयसुत्रामणां दीक्षा 
कतेव्या योगिनो गुरोः ॥२३॥ 

अनभ्यस्तप्राणचारः 
कथमेनां करिष्यति । 

वक्ष्यमाणां बरह्मविदां 
सकटखां निष्करोम्मिताम् ॥२९॥ 



१९२ श्रीतत्रारोके । 

कर्णेऽस्य वा पटेद्धयो 
भूयो वाप्यथ पाटयेत् । 

स्वयं च कमं क्वाति 
तचचश्युदयादिकं गुरूः ॥ २५ ॥ 

मन््रक्रियावसास्पृणा- 
ह्येत्थं योजयेत्परे । 

एवं रारीरगं चारमभिधाय बद्यविद्याविधि- 
ममिधातमाह वक्ष्यमाणामियादि । वक््यमाणा- 
मिति चशे । निष्कलोम्भितामिति निष्कख्या 
पञथाक्षरया विदययोम्भितां प्रतिवाक्यं संपुटिता 
मिथः ॥ 

ननु समनन्तरमेवोक्तं यदयोगिना युरुणा 
नेयं काया तत्कथमेतदिदानीमेवोच्यते इ्या- 
शङ्ख्याह् 

योगाभ्यासमकरत्वापि 
सयउत्कान्तिदां गुरूः ॥ २६॥ 

ज्ञानमच्रक्रियाध्यान- 
बटात्कतं भवेसपमुः । 



२९ छो० ] एकास्रविं शमाहिकम् । १९२ 

अश्र च ज्ञानादिसद्धावेऽपि ब्रह्मविद्याया एवं 
प्राधान्यमिलयाह 

अनयोत्करम्यते शिष्यो 
वटादेवेककं क्षणम् ॥ २,७॥ 

काटस्योष्टक्च भोगो हि 
क्षणिकोऽस्यास्त् क ततः । 

सयउत्कान्तिदा चान्या 
यस्यां पूणाहुति तदा ॥ २८ ॥ 

द्यादययदास्य प्राणाः स्यु- 
धुवं निष्कमणेच्छवः । 

एककं क्षणमिति यतक्षणादनन्तरं खारसि- 
कमेव अस्य मरणं भवेदिति भावः । ननु 

येनेदं तद्धि भोगतः।' 

इत्युक्तया ततक्षणभाविनोऽपि कर्मणो भोगं वि- 
नास्य कथङ्कारं प्क्षयः स्यादियाशङ्ख्याह भोभे 
इत्यादि । किं तत इति स्थितेनापि क्षीणपायेण 
तेन न कश्चिदथं इत्यथः । तदा दव्यादिति 
येनास्य तत्कारमेव प्राणा नियान्तीयथंः, अ- 

२५ 



१९४ श्रीत्रारोके । 

तश्च .एकेक्रस्यापि कारक्चषणस्य नाच उछ्छङ्नं 
भवेदिति भावः ॥ 

क्रियादिपरि्हिरेणापि बह्यवियाया पवाच्र 
साधनत्वमस्तीयाह 

विनापि प्रियया भावि- 
ब्रह्मवियावरखाटरूः ॥ २९ ॥ 

कणेजापप्रयोगेण 
तस्वकञ्चकजारुतः 

निःसास्यन्यथाभीष्ट 
सकटे निष्कटे दये ॥ ३० ॥ 

त्वे वा यत्र कुत्रापि 
योजयेत्पुद्ररं क्रमात् । 

यत्र॒ कुचापीलयनेन यथाभीषटसखमेव उपो- 
छित् ॥ 

न केवलं शियादेरेव परिहारेण अचर अस्याः 
साधनत्वं, यावहुरोरपील्याह 

समयी पुत्रको वापि 
पटेदिदयामिमां तथा ॥ २१ ॥ 

तथेति यथा समुमृषुरिमां श्रणुयादिदथः ॥ 



३२ ०] एकानविशमादहिकम् । १९५ 

एवमस्य किं स्यादिल्याशङ्कयाह 
तत्पाटात्त समय्युक्ता 

रद्रांशापत्तिमश्चुते । 
तुराब्दो देतो, एतावता अस्य समयदीक्षा 

भवेदिलयथः ॥ 

न॒ कथमनयोयरुवदे तस्पाटो न्याय्य इ्या- 
दाङ््याह 

एतौ जपे चाध्ययने 
यस्मादधिक्रतावुभो ॥ २२॥ 

नाध्यापनोपदेरो वा 
स एषोऽध्ययनादते । 

नच अयमनयोरध्ययनादन्यः पाट इव्याहं 

स एषोऽध्ययनाहते इति । नशब्दः पूतः सं- 
घन्धनीयः ॥ 

ननु यदि नाम नायमुपदेशादिरूपः पाट. 
स्तत्कथमस्य समयदीक्षा कृता भवेदिट्युक्तमि 

तयाशङ््याह 

पठतोस्त्वनयोवस्तु- 
स्वभावात्तस्य सा गतिः ॥ ३३॥ 



१९६ श्रीतच्रारोके । 

पतदेव रष्टान्तोपदशंनेन हदयङ्मयति 
यथा निषिदमूतादि- 

कमा मन्त्रं स्मरन्स्यम् । 
> = ~ क, (६ आविष्टेऽपि क्रचिन्नेति 
रोप कतेत्ववजनात् ॥ ३९ ॥ 

यथा च वाचयञ्शाखं 
समयी दान्यवेरमनि । 

न द्धुप्यते तदन्तःस्थ- 
पाणिवर्गोपकारतः ॥ ३९५ ॥ 

निषिद्धेति । यदुक्तं 
“मच्रवादो न कर्तव्य इतिकतेस्ववजेनात् ॥ 

इति । नहि एवं करोमीलयत्र अस्य कथिदभि- 
मान इत्यथ; । शून्येल्यनेन जनवेविक्त्यमेवात्रा- 
स्याभिप्रेतमिस्युक्तम् । उपकारत इति शाखराणां 
हि श्रवणमात्रत एव पापक्षयो भवेदिति भावः। 
तदुक्तं 

“गोघ्ने कृत्तश्च ब्रह्महा गुरुतसपगः । 
शरणागतघाती च मित्रविश्धम्भवातकः ॥ 
दुष्टः पापसमाचारो पात्हा पिवहा तथा । 
श्रवणादसख भावेन भुच्यन्ते सर्वपातकेः ।+ 

ति ॥ ३५ ॥ 



२८ ®छो° ] एकान्नर्विंशमाहिकम् । १९७ 

एतदेव प्रकृते योजयति 
तथा स्वयं पठटन्नेष 

विदां वस्तुस्वभावतः । 
तस्मिन्मुक्ते न छप्येत 

यतो किंचित्करोऽत्र सः ॥२६॥ 
नन्वस्य मा भूदेव कश्चिदोषः 
अदीक्षितानां पुरतो नोचरेच्छास्लपद्धतिम् ॥' 

इति हि अस्ति समयः, तत्कथमिमां वियामे- 
तदम पटन्न परलयवेतीद्याह 

ननु चादीक्षितामे स 
नोचरेच्छास्रपद्तिम् ॥ ३७॥ 

एवं तहिं नास्य कदाचिदपि पाठः पापतः, 
अतः कुञ्यादयोऽप्यदीक्चिताः किं न संनिहिता 
भवेयुरिलाह 

हन्त कुञ्याय्तोऽप्यस्य 
निषेधस्त्वथ कथ्यते । 

पयुदासेन यः श्रोत 
मवधारयितु क्षमः ॥ ३८ ॥ 



१९६ श्रीत्रारोके । 

स एवात्र निषिद्धो नो 
कुड्यकीटपतत्रिणः । 

अथेदमुच्यते यच्छाखरश्रवणादौ योग्यानां 
दीक्षितसदशानामच्र निषेधो विवक्षितः, नत 
कुड्यप्रायाणां जउनामिदयाह अथेदयादि ॥ 

एवं ताह कुड्यप्रायस्य सुमूर्षोरभेऽपि पट- 
तोऽस्य कः समयटट्रनाथ इत्याह 

तहि पाषाणतुत्योऽसो 
विरीनेन्द्रियवृत्तिकः ॥ २९॥ 

तस्याम पठतस्तस्य 
निषेधोट्टुङ्कना कथम् । 

नन्वेवं पाषाणप्रायस्यास्य किमेतत्पाटेन, मे 
वमिदयाह 

स तु वस्तुस्वभावेन 
गटिताक्षोऽपि बुध्यते ॥ ४० ॥ 

अक्षानपेक्षयेवान्त- 
धिच्छक्तया स्वप्रकाङ्चाया । 

प्राग्देहं किर तिलयक्षु- 
नोत्तरं चाधितष्ठिवान् ॥ ४१ ॥ 



४४ शो० ] एकान्नविंरमाकिकम् । १९५. 

मध्ये प्रवोधकवरात् 
प्रतिबुध्येत पुद्रखः । 

ननु को नाम अच्र अस्य प्रबोधको यद्रा 
दन्तरा अयं प्रवोधमासादयेदिवयाराङ्गयाह ` 

मन्राः राब्दमयाः शुद्ध- 
विमशास्मतया स्यम् ॥ ४२॥ 

अथालमना चावभान्त- 
स्तदथप्रतिवोधकाः । 

तेनास्य गटिता्षस्य 
प्रघोधो जायते सख्यम् ॥४३॥ 

स्चित्समानजातीय- 
मच्रामरोनसंनिधेः। 

खयं प्रवोधो जायते इति । यद्वक्ष्यति 
'यामाकण्यं महामोह विवश्लोऽपि क्रमाद्तः । 
प्रनोधं वक्तसांयुखुयमभ्येति रभसात्खयम् ।॥ (२०आ०) 

इति ॥ 
एतदेव दष्ान्तमुखेनापि घटयति 
यथा दयल्पजवो वायुः 

सजातीयविमिशितः ॥ ४४ ॥ 



२९० श्रीतव्रारोकै ) 

जवी तथात्मा संसुप्ता- 
मर्दोऽप्येवं प्रवुध्यते । 

सजातीयेति ताखब्न्तादिसमुस्थेन । एव- 
मिति मच्रामदानादिना ॥ 

एवं तद्यस्य अदीक्षिताये मन्रपाटात् स्फुट- 
मेवापतितः समयटोप इत्याश ङ््याह 

परवृद्धः स च संजातो 
न चादीक्षित उच्यते ॥ ९५ ॥ 

दीक्षा हि नाम संस्कारो 
न खन्यत्सोऽस्ति चास्य हि। 

दीक्षा हि नाम मान्रः संस्कारः, सच अस्य 
प्रवोधान्यथानुपपत्या स्वरसत एव मच्रामशो- 
दिना सिद्ध इति को नामास्य समयखोपाथः ॥ 

एवं शाख्रपाठादिनापि परोपक्रतावस्य न क 

श्चित्समयखोपजन्मा दोष इदयाह 

अत एव निजं शाखं 
पठति क्रापि सामये ॥ ४६॥ 



४९. छो० 1 एकान्नवि शमाहिकम् । २०१ 

तच्छुत्वा कोऽपि धन्यश्च 
न्मुच्यते नास्य सा क्षतिः । 

सामय इति समयिनीदयथः ॥ 

ननु एवमेतन्निविषयं वाक्यं स्यादित्या ङ्ख्याह 

राखनिन्दां मेष कार्षी- 
हयोः पातित्यदायिनीम् ॥०७.५॥ 

इल्येवंपरमेतन्ना- 
दीक्षितामे पठेदिति । 

अत्र च सविचिकिरमं परं खकञ्ुकानुपवेरो- 
नेव प्रवोधयितमाह 

यथा च समयी कष्ठ 
रोष्टे वा मन्रयोजनाम् ॥४८॥ 

कवंस्तस्िश्चरव्येति 
न रोपं तद्दत्र हि । 

काष्ट इति समिधादो । रोर इति मटिङ्गा- 
दाबुपादेये । अत्रेति मुमूर्षो ॥ 

२१ 



२०२ श्रीतश्रारोके । 

अन्रेव हेत॒माह 

यतोऽस्य प्रययप्राप्ि- 
परेप्सोः समयिनस्तथा ॥ ४९॥ 

पररखत्तस्य स्वभावेन 

तस्मिन्सुक्ते न वे क्षतिः । 
प्रययो निजमच्रस्फारसं वादः ॥ 

ननु आचायंस्य तावत् परानुयहे नास्ति 
काचित् क्षतिः, समयिपुत्रकयोस्तु प्रासद्धिकसे- 
नापषीव्युक्तम्; साधकस्य पुनरत्र का वाता इत्या 
शङ््याह 

साधकस्तु सद्ा साध्ये 
फटे नियतियन्रणात् ॥ ०५० ॥ 

मक्षिकाश्चुतमन्रोऽपि 
प्रायशित्तोचितीं चरेत् । 

ओचितीमिति तीत्रमध्यादिभेदेन । अत एव 
'खमन्रमक्षद्त्रं च गुरोरपि न दशेयेत् ॥ 

इदयाययुक्तम् ॥ 



५३ शो एकान्नर्विंशमाहिकम् । २०३ 

एवमेतत्प्रसङ्ादभिधाय परक्ृतमेवाह् 

इत्थं सद्यःसस॒त्कान्ति- 
योक्ता तामाज्ञया गुरोः ॥५५१॥ 

समय्यादिरपि प्रोक्त 
कारे प्रक्ताथसिद्धये । 

स्यं कुयात्समभ्यस्त- 
प्राणचारगमागमः ॥ ५२॥ 

अकृताधिकृतिवापि 
गुरुः समयद्युदधये । 

अधस्तनपदावस्थो 
नतु ज्ञानेडचेतनः ॥ ५३ ॥ 

अक्रुतेति । यदुक्तम् 

(अधिकारं न चेक्कुयादिघ्ेशषः खयात्तमुक्षये ॥' 

इति । ज्ञानेद्ध इति परमाद्रयनिष्टस्य हि 
धमा किंचिच्यज मा गरहाण--***** | 

इति नयेन वषिधिनिषेधाविषयखात् को नाम 
समयलोपस्य अवकारा एवेदयाङशयः ॥ 



२०४ श्रीतश्रालोके । 

ननु इयं सव्यःसमुस्कान्तिटक्षणा दीक्षा 
गुरुकार्येति नास्ति विमतिः, खयंकायेतायां तु 
के प्रमाणमिल्याराज्न्याह 

इतीयं सदययउव्कान्तिः 
सूचिता माटिनीमते। 

स्वयं वा गुरुणा वाथ 
कायत्वेन महेरिना ॥ ५४ ॥ 

तदेवाह 

सवे भोगं विरूपं त॒ 
रू # ध 

मतवा देहं यजेद्यदि । 
तदा तेन क्रमेणा 

योजितः समयी शिवः ॥९५९५)) 
त्यजेदिति स्यम् । योजित इति गुरुणा । 

यदुक्तं तत्र 
(सर्वमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम् । 
सशरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति ॥' (१७२५ ) 

इति 
‹अनेन कऋमयोगेन योजितः परमे षदे । 
समय्यपि महादेवि दीक्षोक्त एलमश्चुते ॥' 

इति च ॥ 



५६ शो० ] एकान्नरविं चमाद्विकम् । २०५ 

आद्धिकाथमेव परथमार्धनोपसंहरति 

उक्तेयं सदयडउत्कान्ति- 
यां गोप्या प्राणवहूधेः ॥९५६॥ 

इति रिवम् ॥ ५६ ॥ 

सयोनिवाणग्रदमाच्रमहावीयरामटधन्येन । 
एकानवि्षमाद्धिकमेतक्किर जयरथेन निरणायि ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके सयउक्रान्तिप्रकारान नाम 

एकानविंशमादहिकम् ॥ १९ ॥ 

[गि सीमि 



अय 

श्रीतत्रारखोके । 
भ्रीमन्मदामाहेश्वराचायीभिनवगुप्तविरचिते 

श्रीज्यरथकतविवेकाख्यरीकोपेते 
~~ ॐ-< €< 

विश्ातितममाद्किकम् । 

जयति विथुबेखुदाता मृढजनाश्वासदायि येन वपुः । 
बहिराद्यन्तवदपि मध्यश्रुन्ययुासितं सततम् ॥ 

इदानीं द्ितीयार्धेन सप्रलययां दीक्षां वक्तुमाह 

अथ दीक्षां बवे मूढ- 
जनाश्वासपदायिनीम् ॥ 9 ॥ 

आश्वासः षदययः॥२॥ 

तदेवाह 

त्रिकोणे वद्किसदने 
वह्किवर्णोड्वटेऽभितः । 

वायव्यपुरनिधृते 
करे सव्ये सुजाज्वरे ॥ २ ॥ 



५ छो० ] विातितममाहिकम् | २०७ 

वीजं किंचिद्रहीखेत- 
तथेव हृदयान्तरे । 

करे च दह्यमानं स- 
चिन्तयेत्तजपेकथुक् ॥ ३ ॥ 

वह्निदीपितफट़रार- 
धोरणीदाहपीडितम् ¦ 

वीजं निर्बीजतामेति 
स्वसूतिकरणाक्षमम् ॥ %॥ 

वहिसदन इतययथात् उर््वमुखे । वहिवर्णेति 
रेफः। वायव्यपुरं षडश्चम् , अर्थात् यकारेखज्छि- 
तम् ! सव्य इति दक्षिणे । बीजं किंचिदिति धा- 
न्यादि । तजपेकयुगिति फट्रारोदीपितरेपावतेन- 
पर इव्यथः ॥ ९॥ 

सखसूतिकरणाक्षमसमेव व्याचष्ठे 

तप्तं नैतस्प्ररोहाय 
तेनेव प्रययेन तु । 

मटमायाख्यकमाणि 
मन्रभ्यानक्रियावटात् ॥ ९॥ 



२०८ श्रीतत्रारोके । 

दग्धानि न स्वकायांय 
निर्बीजप्र्ययं विमम् । 

स श्रीमान्सुषरसन्नो मे 
रायुनाथो न्यरूपयत् ॥ ६ ॥ 

बीजस्याप्यत्र कायां च 
योजना कृपया गुरोः । 

यतो दीक्षा स॒दीप्तत्वा- 
त्स्थावराण्यपि मोचयेत् ॥ ७॥ 

सखकार्यायेति वभ्यवन्धनाय । सुदीक्षत्वादिति 
अदीप्तसखे हि जङ्गमानामपि योजना असाध्या 
स्थावराणां का वार्तलयभिपायः । तदुक्तम् 

(ऋषक्षपक्षितरक्ष्वादीन् खावराण्यपि मोचयेत् ॥' 

इति ॥ ७ ॥ 
अत ष्वाह् 

यो गुरुजपहोमाचा- 
ध्यानसिद्धवमालमनि । 

ज्ञात्वा दीक्षां चरेत्तस्य 
दीक्षा सप्रलयया स्मरता॥८॥ 



११ छोऽ) विंशतितमभादिकम् । २७९ 

अवधूते निराचारे 
तचज्ञे नयं विधिः । 

साचारेः करियते दीक्षा 
या ट्टप्रययान्विता ॥ ९ ॥ 

निराचारेण दीक्षायां 
प्रययस्तु न गद्यते । 

अयं विधिरिति सपदययदीक्षाखक्षणः। सा- 

चारैः क्रियाप्रधानैः । दष्टः पलययो निर्बीजकर- 
णादिः । निराचरेणेति ज्ञानिना ॥ 

एतदेव युक्त्यागमाभ्यामुपपादयति 

ज्ञानं स्वप्रत्ययं यस्मा- 
न्न फखान्तरमदेति ॥ १० ॥ 

ध्यानादि तु फरातसाध्य- 
मिति सिद्धामतोदितम् । 

नातीति खप्रययस्वादेव, फलादिति नि 
ीजकरणादि साधनात् ॥ 



२१० श्रीतत्रारोक्रे । 

एवमधिकारिपरीक्चामभिधाय तुखाविधिम- 
भिधत्ते 

तुखाद्यदिपरीक्षां वा 
कयांस्प्रत्यययोगिनीम् ॥ ११ ॥ 

यथा श्रीतन्रसद्धावे 
कथिता परमेशिना । 

ननु इयमस्मच्छाखे नाभिदहितेति किं शा- 
्रान्तरप्रञ्चियागोरवेणदयाशज््याह 

श्रीपूवेशाखेऽप्येषा च 
सूचिता परमेिना ॥ १२॥ 

आनन्द उद्धवः कम्पो 
निद्रा घूणिश्च पञ्चमी । 

इत्येवंवदता शक्ति 
तारतम्यामिधायिना ॥ १३॥ 

ननु अत्र तुखादीक्षायाः कटाक्षीकरणे कि- 
भवस्थितमिदयाराङ््याह 

उद्धवो टघुभावेन 
देदयहतिरोहितेः । 



१५ छो ° 1 विशतिसममादहिकम् । २१९१ 

ननु कथमत्र देहयहतिरोधानमिदयादङ्कयाह 

दो हि पाथिवो सुख्य- 
स्तदा सुख्यत्वसुञ््ति ॥१५॥ 

भाविटखाघवमन्रेण 
शिष्यं ध्यात्वा ससुद्छतम् । 

मुख्यत्मुञक्षतीति अरोषपाराक्षपणात् । 
भावीति शे । यद्वक्ष्यति 

(लघुत्वेन तुलाद्चद्धिः सदयः प्रत्यपकारिणी । 
तारः शमरयेः पिण्डो नतिश्च चतुरर्णकम् ॥ 
शा किनीस्तोभनं ममं हृदयं जीवितं चिदम् । (९२) 

इति । समुर्ुतमिति पाथिवदेहाभिमानन्यग्भा- 
वेन पराकारारूपतामापन्नो येनायं वुखायां क- 
सुमसमानतामासादयेत् । यदुक्तं श्रीतच्रराजे 

(आकाश्चतुल्यो भवति शिष्यः सन्दीक्षितस्तदा । 
भैरवो बा भषेत्सो वै दग्धसंसारबन्धनः ॥ 
पश्चात्तलामपैयेत अहमान्येवमपाखय तु । 
सपर्विशशतिपुष्पै्च कृतां मालां समपेयेत् ॥ 
तत्छमः साधको जायास्रहीण।वरणो यदा । 

इति ॥ 



२१२ शीतघ्रालोके । 

नव॒ यथोक्तपक्रियामात्रेणेव किमेवं सप- 
त्यया दीक्षा सिच्ेन्नवेदयाराङ्ख्याह 

कमणि तच्रारेषाणि 
ूर्वोतक्तान्याचरेहुरः ॥ १९ ॥ 

अच्र च संस्कारस्याधिकारिपरीक्षानन्तरमु- 
देदोऽपि उभयशेषत्ववचनाश्येन वुखाविध्य- 
नन्तरमभिधानम् ॥ १५ ॥ 

एतदेवोपसंहरति 

उक्ता सेयं तुखाश्चुद्धि- 
दीक्षा परत्ययदायिनी । 

इति शिवम् ॥ 

श्रीमद्भसुवरश्चान्लखात्ममयप्रत्ययानुविद्धमतिः । 
एतज्ञयरथनामा रविंशतितममाद्िके व्यशरृणोत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके दुखादीक्षप्रकाश्चनं नाम 
विरातितममादहिकम् ॥ २० ॥ 



श्री तनरालोके 
धीमन्महामादेभ्वराचायोभिनवगृप्तविरचिते 

श्रीजयरथरूतविवेकास्यटीकोपेते 

एकविरशतितममा्िकम् । 

मेदप्रथाविलापनबरलेश्वरं तं बङेश्वरं बन्दे । 
यः सकलाकरयोरपि मितात्मताया निषेधमादघ्यात्् ॥ 

इदानीं द्ितीयार्धेन परोक्षदीक्षायां कर्म 
निगदितं प्रतिजानीते 

परोक्षसंस्थितस्याथ 
दीक्षाकमे निगयते ॥ 3 ॥ 

परोक्षसंस्थितस्येति देशकालाभ्याम् ॥ १ ॥ 
ननु इयमस्मच्छाख्रे दीक्षा नोक्तेवयास्तां 

प्रत्यत संनिहितेकषिषयं 
सद्रशक्तेसमाविष्टः स पियासुः शिवेच्छया । 
युक्तिएक्तिप्रसिद्यथं नीयते सद्ररं प्रति ॥ 

(मा० बि० १ ४४) 



२१४ श्रीवत्रारोके । 

इत्यादि एतद्िरुदधमुक्तम्, तत्कथमिह एतत्प्रति- 
ज्ञातमिदयाराङ्याह 

भुक्तियुक्तिप्रसिद्यथं 
नीयते सद्वरं प्रति । 

इयसिमिन्माटिनीवाक्ये 
प्रतिः साँसुख्यवाचकः ॥ २॥ 

सांमुख्यं चास्य रिष्यस्य 
तत्कृषास्पद्तात्वऋम्। 

तत्कृपेति तच्छब्देन गुरुः, सा च संनिहि- 
तासंनिहितयोरविरिष्ेवेलयाशयः ॥ 

ननु भवेव, 
(तमाराध्य ततस्तुष्टादीक्षामासाद्य शांकरम् ।' (१।४५) 

इत्यादि सां निध्येकजी वितं कथमत्र संगच्छता- 
मिष्याश्चङ्गयाह 

तमाराध्येति वचनं 
कृपाहेतृपरक्षणम् ॥ २ ॥ 

करुपाहेखिति तेन सखयमेवमभावे बन्ध्वादि. 
दारेणेत-द्लबेदिति भावः ॥ ३ ॥ 



६ ®ोऽ] एकरविंशतितममादिकम् । २१५ 

न केवरमेतदत एवावगतं यावदितोऽपीलयाह 

तत्संबन्धात्ततः कश्चि- 
तरक्षणादपन्रज्यते । 

इत्यस्यायमपि दय्थां 
माटिनीवाक्यसन्मणेः ॥ ९ ॥ 

एतदथत्वमेव अस्य वाक्यस्य उ्याचष्ट 

तसक्षणादिति नास्यासि 
यियासादिक्षणान्तरम् । 

किंत्वेवमेव करूणा- 
निघ्रस्तं गुरुरुदरेत् ॥ ५॥ 

आदिशब्दात् गमनतस्पापिक्षणाद्यः । न 
हि म्रतस्य देशान्तरस्थितस्य वा एवं संभवे. 
दिति भावः । एवमेवेति खयं तदाराधनादि. 

निरपेश्चमिदयथेः निघः परवदाः ॥ ५॥ 

के च अचर अधिकारिण इदयाशङ्खयाह 

गुरुसेवाक्षीणतनो- 
दीक्षामप्राप्य पञ्चताम् । 



२१६ श्रीतन्रारोके । 

गतस्याथ स्वयं मत्यु- 

क्षणोदिततथारूचेः ॥ ६ ॥ 
अथवाधरतन्रादि- 

दीक्षासंस्कारभागिनः । 
प्राप्तसामयिकस्याथ 

परां दीक्षामविन्दतः ॥ ७ ॥ 

डिम्बाहतस्य योगेशी- 
भक्षितस्याभिचारतः। 

स्तस्य गुरुणा यच्र- 
तन्त्रादिनिहतस्य वा ॥ ८ ॥ 

अआ्टस्समयस्याथ 
दीक्षा पाप्तवतोऽप्यखम् । 

क्षीणति चिरतरं यरुसेविन इत्यथः । तदुक्तं 
नन प्राप्तोऽपि परां दीक्षां गुरुमक्तोऽपि यलतः । 
काडेनान्तरितो यसात्तय मोक्षः कथं भवेत् ॥ 
किं बथा तख संक्थो मोक्षयुदिश्य यः कृतः । 
किं किविद्िद्यते तख कमं यन्मोक्षस्ताधनम् ॥ 



९ ®छो° ] एकर्विंश्तितममाहिकम् । २१७ 

इत्युप्छस्य 

“गुरुभक्तय दान्तख सत्याचाररतस् वे । 

मृतस्यापि परं स्कन्द दीक्षाकमं विधीयते ॥' 

इति । भ्रत्य॒क्षणति तदैव हि अस्य युरो प्रसन्ने 
सयःसमुत्करान्तिदीक्षा भवेदि्युक्तम्, अन्यथा 
तु इयमिति विभागः । अत एव दीक्षामप्राप्य 
पञ्चतां गतस्येति अचरापि संबन्धनीयम् । 
अधरतन्रं वेदिकादि । परामिति युच्रकादिरू- 
पाम् । डिम्बाहतस्येति रकटादिभिजडप्रथेमो- 
रितस्येलयथः । अभिचारत इति विषादिना । यरं 
भूजपत्रादो मारणाुयुणो मच्रसंनिवेराः, त्र 
तदनुयुणमेव प्रूजाहोमादि । तदुक्तं 

'नगाग्राहुटिता ये च बृक्षान्निपतितास्तु ये । 
उद्वन्धनेर्मृता ये च शकटेन तु चूणिताः ॥ 
अमनिना तु प्रदग्धां ये बेहमपातात्तु ये मृताः । 

नदीक्पेष्वगाधेषु मृता ये पापकारिणः ॥ 

मूढगभौश्च या नार्यो गभेस्यावेन या मृताः । 
दान्तेन मदहिषिणापि दुष्टप्राणिग्रताश्च ये ॥ 

विषेण त्यक्तजीवा ये ये वै चात्मोपधातशाः । 
मोघ्राश्चैव तु जद्मत्राः पिदा मादषातकाः ॥ 
२८ 



२१८ श्रीतघ्रारोके । 

व्याधिभिश्च मृता ये तु दूताः सुरसुन्दरि । 
अन्येबेहविधेः कूररयेषां संख्या न विधते ॥ 

इति । तथा 
(अनाथलुप्तपिण्डानां तथा डिम्बाहतेष्वपि । 
विधो च मृतानां तु दीक्षा मृतवती भवेत् ॥' 

इति । एतच्च दीक्षितादीक्षितविषयमपि भवे- 
दिति सामान्येनोक्तम् । अरमिति अययर्थ पुत्र- 
कादिरूपतयेयथः ॥ 

ननु एवंविधाः सवे एव भ्रियन्ते, तक्किमेषा- 
भविरेषेणेव श्रतोद्धारीं दीक्षां यरः कुयान्नवे- 
त्याशङ्खयाह 

बन्धुभायासुहत्पुत्र- 
गाटाभ्यथेनयोगतः ॥ ९ ॥ 

स्यं तरिषयोत्पन्न- 
कृरुणाबटतोऽपि वा । 

विज्ञाततन्सुखायात- 
दाक्तिपातांशधमणः ॥ १० ॥ 

गुरुदीक्षां सृतोदारीं 
कुर्वीत शिवदायिनीम् । 



११ छे} एकर्विश्चतितममादहिकम् । २१९ 

गाढेति नत उत्ताना । सखयमिति परपाथना- 
निरपेक्षतयेयथः । बत इति नतु तन्माच्रा- 
देव । तन्मुखेति बन्ध्वायभ्यथनाद्वारेणेदथेः । 
अरति तीत्रमध्यमन्दादययपेक्षया । एवमे्वविधा- 
नामेषां बन्ध्वादिगाढाभ्यथनायन्यथानुपपत्या 
आयातदाक्तिपाततं निश्चय म्रतोद्धारीं दीक्षां 
गुरुः कुयोदिति अत्र तात्पयम् । बन्ध्वादीनां च 
तदुहिधीषांपरतया प्राथेनादयो जायमानाः 
परमेश्वरदाक्तिपातमूखा एव न सेहमान्रमृखाः 
सवत्र तथादशरनायोगात् । नच अत्र व्यधिक- 
रणतं दोषो यदयस्कान्तायो गोखुकस्पन्दनादि- 
वत् भिन्नदेशान्यपि कारणेभ्यः कायांणि भव- 
न्ति दृश्यन्ते 

(सा शक्तिरापतत्या्या पुंसो जन्मन्यपथिमे । 
तन्निपातात् क्षरत्यखय मलं संसारकारणम् ॥ 

* नभ, श्रेयसं 

क्षीणे तसिन्यियासा खा्परं मेःश्रेयसं प्रति ।' 
इति । तथा 

(तदेव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् । 
यया यान्ति परां सिद्धि तदद्धावगतमानसाः।॥' (मर मार०) 

इत्यादि संनिहितजीवदेकविषयमिति नेह क- 
श्चिदनेन विरोधः ॥ 



२२०५ श्रीतत्रारोके । 

न चेतदस्माभिः खोपक्ञमेवोक्तमिदयाह 

श्रीग्र्युञ्ञयसिद्धादो 
तदुक्तं परमेश्िना ॥ ११॥ 

तदेवाथतः पठति 
अदीक्षिते नृपत्यादा- 

वरसे पतिते मते । 
बाखातरखीवद्धे च 

श्रतोद्धारं प्रकल्पयेत् ॥ १२॥ 
विधिः सवः पूवसुक्तः 

स त॒ संक्षिप्त इष्यते । 
गुवादिपूजारदितो 

बाह्ये भोगाय सा यतः॥१३॥ 
अधिवासचरक्षेत्रं 

राय्यामण्डखकत्पने । 
नोपयोम्यत्र तच््छिष्य- 

संस्करियास्श्ररषएटये ॥ १९४ ॥ 
मन्रसंनिधिसतृ्षि- 

योगायाव्र वु मण्डलम् । 
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भूयोदिने च देवाचां 
साक्षान्नास्योपकारि तत् ॥१५॥ 

यदुक्तम् 
(अदीश्िते तु चपतो तत्युतेषु द्विजातिषु । 
भोगारसेषु वा देवि कर्मदोष विधिते ॥ 
न चेष्टं न तपस्तप्तं न न्यातं न प्रतिष्ठितम् । 

पातिलयन मृतानां तु येषां नरकसंयितिः ॥ 

निदानेबहभिर्देवि स्रीवालब्द्र आतुरे ! 
मृतेषुद्धरणाथोय दीक्षाथं परमेश्वरः ॥ 
यष्टव्यः प्वेवदेवः' ०००००००००००००० | (१८ अ०) 

इति । तत्र अदीक्षित इ्यनेन जयोऽधिकारिण 

उक्ता येषु आयं द्वयं तुयश्वेति। दिजातिषु इलय- 
नेन ततीयः । पातियनेवयादिना तु इिम्बा- 

हतादिः, अन्येस्तु भ्रष्टखसमय उक्तः । एषां 

हि असम्यक्जापाटनात् भोगासक्ततात् दे. 

वदोषादिविधितत्वात् तपश्चरणादेश्चाभावात् 

अवरयसंभावनीयं श्रष्टसमयत्वम् । अत्र चो- 

नमेषक्गता ्किष्टकटपनया यत् व्याख्यातं, तदा- 

ग्रहमान्रपरतयेद्युपक्ष्यम् । सेति संनिहितजी- 

वद्िषया पूर्वोक्ता दीक्षा । मण्डरेति दिष्य- 



२२२ श्रीतश्रारोके । 

रक्षार्थं शय्यायां बहिः स्वतोदिक्क भस्मादिना 
रेखासंनिवेशाः । यदुक्तं 

(मसना रोचनायेश्च असप्राकारचिन्तनम् ।' 

इति । नोपयोगीति चरशय्यादि हि शिष्यस्य 
संस्कारार्थ खप्रदशोनाथ वा,स एव च न संनिहित 
इति किमनेनेयथैः । मण्डलं देवाचा चेदयेतत् 
पुनरुपयो गीति प्राच्येन संबन्धः । यदुक्तं 

(सोचेनं खण्डिले खान्न च तत्राधिवासनम् ।' 

इति । न साक्षादिति मनच्रसंनिधिद्रारा पार 
म्पर्येणेदयथंः, नहि अस्य खयमेव मण्डल- 
दशशनादीत्याशयः ॥ १५ ॥ 

नचात्र मच्रसंनिधानाय पतदेव निभित्तमियाह 

क्रियोपकरणस्थान- 
मण्डटखाकृतिमन्रतः । 

ध्यानयोगेकतद्धक्ति- 
ज्ञानतन्मयभावतः ॥ १६॥ 

तसप्रविष्स्य कस्यापि 
रिष्याणां च गुरोस्तथा । 
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एकादशेते कथिताः 
संनिधानाय हेतवः ॥ १७ ॥ 

उत्तरोत्तरस॒त्कृष्टा- 
स्तथा व्यामिश्रणावरात् । 

क्रियादि ध्यानादि च अवलम्ब्य एकादशा 
एते संनिधानाय हेतवः कथिता इति संबन्धः। 
एकेति भ्रधाना । कस्यापीति भामादिकस्य । 
यदुक्तं 

्रमादातत प्रविष्टख विचारं नेव कारयेत् । 

इति । उत्तरोत्तरमिति यथा क्रियात उपकरण- 
मिलयादि । एते च समुदिता अष्युक्छृष्टा इलाह 
तथा उ्यामिश्रणावरादिति ॥ 

अत्रेव अस्पष्टं किचिद््याचष्ट 

क्रियातिभूयसी पुष्पा- 
य॒त्तमं रक्षणान्वितम् ॥ १८ ॥ 

एकलटिङ्घादि च स्थानं 
यत्रात्मा संप्रसीदति । 



२२४ श्रीतत्रारोके । 

मण्डटठं त्रित्रिशटखाब्न- 
चक्रं यन्मन्रमण्डरे ॥१९ ॥ 

अनाटरतेऽपि चं स- 
त्समयित्वप्रसाधनम् । 

तदुक्तं माटिनीतचर 
सिरं समयमण्डरम् ॥ २० ॥ 

येन संरष्टमात्रेति 
सिदमात्रपददयात् । 

आकृतिर्दीप्तरूपा या 
मच्रस्तदत्सुदीप्िकः ॥ २१ ॥ 

शिष्टं स्पष्टमतो नेह 
कथित विस्तरात्पुनः । 

मात्रेति प्रूजादिग्यवच्छेदात् ॥ 
एवमेतस्परसङ्गादभिधाय प्रकृतमाह 

कृत्वा मण्डरमभ्यच्यं 
तत्र देवं कुदोरथ ॥ २२॥ 

गोमयेनाकृतिं कुया- 
च्छिष्यवत्तां निधापयेत् । 
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ततस्तस्यां शोध्यमेक- 
मध्वानं व्याप्षिभावनात् ॥२३॥ 

प्रक्रत्यन्तं विनिक्षिप्य 
पुनरेनं विधि चरेत् । 

महाजार्प्रयोगेण 
सवेस्मादध्वमध्यतः ॥ २५ ॥ 

चित्तमाकृष्य तत्रस्थं 
कुयात्तरिधिरूच्यते । 

आकरृतिमिति द्वादशाङ्गुलाम् । यदुक्तं 
० विदोषात्तत्र चाडतिः । 

कर्तव्या रजसावष्यं सदशी द्वादजञाङ्खरा ॥ 
कायो वा गोमयादेवि रेवा स्रानशोधिता ॥' 

इति । पङयन्तमिति अत उ्वमाकषणीयः पु- 
मानवस्थित इययारायः। एनमिति वक्ष्यमाणम्, 
एवमनेन स्रतजीवददिधिविभागानन्तरभावी म- 
हाजाखोपदे श आसूत्रितः ॥ 

तदिधिमेव आह 
मूखाधारादुदेय प्रस्तसुवितता- 

नन्तनाड्यध्वदण्ड 



२२६ श्रीतत्रारोके । 

वीर्यणाक्रम्य नास्रागगनपरिगतं 
विक्षिपन् व्यापतुमीष्टे । 

यावद्धूमाभिरामभ्रचिततररिखा- 
जारुकेनाध्व चर 

संखछायाभीषएटटजीवानयनमिति महा- 
जाटनामा पयोगः ॥ २५६ ॥ 

इह अयं महाजाङनामा प्रयोगो यदाचायेः 
शिवाहंभावस्वभावतया खात्मनि अवतिष्ठमानो 
मूखाधारात् जन्मस्थानादुदेय रेचकपूरकङु- 
स्भकायवष्टम्भात् पोनःपुन्येन पाणरक्ति पर- 
बोध्य मूरुकारणतया, तत एव परता निखि- 
्देहव्यापकतया सुवितताः साधकोरित्रयार्म- 
कत्वादनन्ता नाड्य एव उ्वोधरगमागम- 
निमित्ततया स्पष्टप्रवाहात्मकनिमित्ततया च 
अध्वरूपो दण्डः तास्स््यात्तदाकारः प्राणः त वी- 
येण शाक्तेन बरेन आक्रम्य खायत्तीकृलय, हद्ा- 
यु्छक्कनक्रमेण नासारन्धाभं पासं सन्तं विक्षि- 
पन् बहिः सवेतः पसारयन् यावत् विरोषानु- 
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पादानात् विश्वं व्याप प्रभवति, तावदेवाशुद्धा- 
ध्वमध्यवतित्वात् धूमप्रायेण बहलबहटेन खर- 
रिमनिकुरम्बेन सकरुमेवाध्वानं संछाय गर्भ 
करु शीघमेव मत्स्यमिवाभीष्टं जीवमानयति 
प्राणकरणायेकी कारेणाकषेयतीलयथः । माया- 
बीजामशतश्च अयमेवनामा यत्संहारक्रमेण 
पूवं दण्डं रेफ॑शाक्तपरिस्पन्दास्मना वीर्येण 
हकारेण आक्रम्य, तदनु नासामीकारं परिगतं 
ज्योतीरूपेण शिखाजाखकेन बिन्दुना संछा 
अभीष्टं जीवमानयतीति । तदुक्तं 

“निष्कम्पः सकलः शान्तो ह्यहमेव परः रिवः । 
परमात्मा सवेगतो जगद्याप्रं मयाखिरम् ॥ 
एवं ध्यानगतः कुया द्रेचकं पूरकं ततः । 
ऊुम्भकान्ते रेचकेन निष्टिपिदसिलं शनैः ॥ 
रेचकान्ते पुनः खान्तं द्वाद शान्ते सशक्तेकम् । 
रक्षयेदङ्कराकारां सवाण्डान्तरचारिणीम् ॥ 
मायाबीजं सथुच्चाये चेतन्यं लिङ्खसंयुतम् । 
शुद्धमम्बुकणाकारं यत्र स्रोतोऽन्तरे स्थितम् ॥ 
गहीत्वा तत्प्रयोगेण महाजाठेन युक्तितः । 
गृहीतं हदये खाप्यं ब्रीजाभिख्यासमन्वितम् ।॥' 

इति ॥ २५ ॥ 



२२८ धीतत्रारोके । 

नलु किमयं परोक्षदीक्षायामेव रु्धाव- 
कारो नवेदाराङ्ख्याह 

एतेनाच्छादनीयं बजति परवशं 
संसुखीनत्वमादो 

पश्चादानीयते चेत्सकर्मथ ततोऽ- 
प्यध्वमध्यायथेष्ठम् । 

आकृष्टावुद्धतो वा गृतजनविषये 
कषेणीयेऽथ जीवे 

योगः श्रीरमुनाथागमपरिगमितो 
जाखनामा मयोक्तः ॥ २६ ॥ 

एतेन जाङनाम्ना प्रयोगेण यदाच्छादनीय- 
मध्वचक्रं परवरामखतन्रं सदाक्रष्टुः सामुख्य- 
मेति, अनन्तरमपि एतेन तन्मध्यादेव सकर 
चेत् जीवजातमथ यथाभीष्टमेकत्वमेवानी- 
यते समाङृष्यते तदाङृष्टौ पश्ोरुद्धताबुद्धारे 
शिष्यस्य, अथ भतजीवनविषये परोक्षदीक्षा- 
यामाकष्टव्ये जीवे जालनामा श्रीमद्भरूवचना- 
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द धिगतोऽयं प्रयोगो मयोक्तः परान्प्रस्यपदिष्ट 
इयथः ॥ २६॥ 

नन्वन्न पादावानां गोराणां च प्राणादीनां 
कथङ्लारमेकीकारो भवेदिदयाराङ्भां र्टान्तोपद- 
शीनेन निरवकारायति 

चिरविघटिते सेनायुग्मे 
यथामिटिते पुन- 

हयगजनरं खरां खां जाति 
रसादभिधावति। 

करणपवनेनाडीचकरे- 
स्तथेव समागते- 

निंजनिजरसादेकीभाव्यं 
सख्रजाटवद्ीकृतेः ॥ २७॥ 

यथाहि चिरं विशिष्टेऽपि कटकदये पुनः 
संघरिते हयादयो हयादिभिरेव निजनिजानु- 
गुण्येन संघटन्ते, तथेव जाटप्रयोगमहिन्ना 
गोरवाः पाणावययाः पारवेः प्राणाद्येरेवेति पि 
एडाथेः ॥ २७ ॥ 



२३० श्रीतश्रारोके । 

ननु म्तः खनिरयादो खकर्मवरोन तां तां 
गतिमापव्यते इति कथमसावाकृष्यत इलया 
राङ्गयाह 

महाजारसमाङ्ष्टो 
जीवो विज्ञानशासिना । 

स्वत्रेततियङ्रया- 
स्तदेवेष विमुञ्चति ॥ २८ ॥ 

एतदेव टष्टान्तोपदशेनेन द्रढयति 
तञ्ज्ञानमन्रयोगाप्तः 

पुरुषश्चेष कृत्रिमम् । 
योगीव साध्यहृदया- 

तदा तादात्म्यसुञ्छति ॥२९॥ 

यथाहि परपुरप्रवेरादो साध्येकारम्यमाप- 
न्नोऽपि योगी साध्यहृदयात् तत् किम ता- 
दात्म्यं तदेवोज्ज्रति, तथा तस्य जारुषयोगे 
विदुषो युरो; ज्ञानादिभिरातः समाजष्टोऽयमपि 
जीवहब्दव्यपदेरयः संकुचित आत्मा प्रेतति- 
यगादेरिति वाक्याथः ॥ २९ ॥ 
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नच एतदपूवं किंचिदित्याह 

स्थावरादिदराधित्रा- 
स्तव्सखाकसमीपताः । 

त्जेचति न चित्रं स 
एवं यः कमणापि वा ॥ ३० ॥ 

थः कमेवरादपि तास्ताः परिण्हीता गती- 
स्यजेत् स महाजारखसमाकरष्टः पुरुषश्वेदेवं, तदा 
किमिदमाश्चयेस्थानमिति वाक्याथः ॥ ३० ॥ 

मनुष्यजन्मनि पुनरयं विशेष इलयाह 

अधिकारिशरीरत्वा- 
न्मानुष्ये तु शरीरगः । 

न तदा सुच्यते देहा- 
देहान्ते त॒ शिवं जजेत् ॥२१॥ 

नव॒ येवं, तदनेन संस्कारेण अस्य तत्र 
कश्चिदिरेषो भवेन्न वेलाशङ्क्याह 

तस्मिन्देहे त॒ काप्यस्य 
जायते शाङ्री परा । 



२३२ श्रीतघ्रारोके । 

भक्तिरूहाञ विन्ञाना- 
दाचायादाप्यसेवितात् ॥३२॥ 

असेवितादिति नहि एतन्भाहारम्यादस्य 
अत्र अन्यक्किचिदुपादेयमिदयाश्यः ॥ ३२॥ 

नन्वेवं तदेहमलयजतोऽस्य जीवस्येह अप्राः 
कस्य संस्कारः स्यादिति कतं परोक्षदीक्षयेदा- 
दाङ्खयाष् 

तदेहसंस्थितोऽप्येष 
जीवो जाखबवखादिमम् । 

दाभादिदेहं व्याभ्नोति 
स्राधिष्ठियाप्यचेतयन् ॥३३॥ 

ठ्यापकखभावत्वान्न अस्य उभयत्राधिष्ठानं 
न भवेदिस्युक्तं व्याप्नोतीति । अचेतयन्नपोति 
अख्यातिवरात् ॥ ३३ ॥ 

यद्वा युरुबलात्त मनुष्यदेहमपि एष लजेदे- 
वैद्याह 

योगमन्रक्रियाज्ञान- 
मूयोबख्वश्ात्पुनः । 
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मनुष्यदेहमप्येष 
तदेवाश्यु विमु्ति ॥ ३९ ॥ 

ननु रहीततत्तजन्मनो जीवस्येवमुक्तम् ; 
अण्हीतदेहस्य पुनः का वार्तल्याराज्न्याह 

सप्तकत्पोऽप्यदेहोऽपि 
यो जीवः सोऽपि जार्तः। 

आल्ष्टो दाभमायाति 
देहं फलख्मयं च वा ॥ ३९५ ॥ 

नन्वच्न कुरोर्गोमयेन वा देहस्य कस्पना कार्य 
सयनन्तरमेवोक्तम्, तत्कथमिह अस्य फर्म 
यत्वमप्युच्यते इलयाराङ््याह 

जातीफरादि यत्किचि- 
तेन वा देदकत्पना । 

प्रत्यत अत्र विदोषोऽस्तीलयाह 

अन्तवबहिदयोचिलया- 
तद्ोत्छृ्टसुच्यते ॥ ३६ ॥ 

र 



२३४ श्रीतघ्रारोके । 

नलु यद्यत्र जीवः संनिधत्ते, तदस्य ज्ञान- 
क्रिये कस्मान्नेलयारा ह्याह 

ततो जारुक्रमानीतः 
स जीवः सुप्तवत्स्थितः । 

भनोविशि्देदादि- 
साममीप्राघ्यभावतः ॥ २५७ ॥ 

न स्पन्दते न जानाति 
न वक्ति न छिरेच्छति । 

तादशस्येव संस्कारान् 
सवान् प्राग्वस्प्रकल्पयेत् ॥२८॥ 

निर्बीजदीक्षायोगेन 
सवं कृत्वा परोदितम् । 

विधि योजनिकां पूणा- 
हत्या साकं क्षिपेच्च तम् ॥२९॥ 

दाभौदिदेहे मन्रामा- 
वर्षिते पूणैया सह । 

सुक्तपाशः रिव याति 
पुनराखत्तिव जितः ॥ ७० ॥ 
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स्रयया विय यत्र 
स्पन्दते दर्भजा तनुः । 

तत्र प्राणमनोमन्रा- 
पणयोगात्तथा भवेत् ॥ १ ॥ 

साभ्यासस्य तदप्युक्तं 
बरखाश्वासि न तत्करते । 

तादृशस्येति सक्षवदवस्थितस्य । तमिति 
दाभौदिदेहम् । तदुक्तं 

(पश्चात् सुच तवाज्ययुतां प्रान्ते तत्प्कृतिं इरं । 
7 

इत्युपक्रम्य 
(4 तत, पूणां विनिशिपेत् | 

दहेत्तां प्रतिमामभरी परे धाञ्चि नियोजयेत् । 
स गच्डेच्छिवसायुज्यं सदयं सत्य न संशयः ॥॥' 

इति । तदिति स्पन्दनम् । तक्करृत इति नहि 

दीक्षस्य अयं कश्चिच्संस्कार इयाशयः ॥ 
एतदेव जीबत्परोक्षदीक्ष्यदीक्षायामपि अ- 

तिदिराति 
मृतोद्धारोदितरेव 

यथासंभूति हेतमिः ॥ ४२॥ 



२२३६. श्रीतघ्रारोके । 

जीवत्परोक्षदीक्षापि 
कायो निर्बीजिकात॒सा। 

तस्यां दभाकृतिष्राय- 
कट्पने जाख्योगतः ॥ २ ॥ 

संकट्पमत्रेणाकषां 
जीवस्य मतिभीतितः। 

रिषं प्राग्वक्कुशादुत्था- 
कारविोषवनितम् ॥ ४४॥ 

संभूतिः संभवः । यद्यपि अतिदेङाबलादेव 
अस्यां निर्वीजतं सिद्धं, तथापि जीवति सबीज- 
त्वराङ्ञापि कस्यचित् मा भृदिव्युक्तं नि्बींजिका 
त॒ सेति । संकल्पमात्रेणेति नतु अच्र भरः कायं 
इत्यथः ॥ «2 ॥ 

अयं च आश्नात एव विषये जारपयोगः 

सिच्छेन्न अन्यत्रेलयाह 

पारिमिलयादनेश्वया- 
त्साध्ये नियतियन्रणात् । 
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जारकृष्िविनाभ्यासं 
रागदेषान्न जायते ॥ ४९५॥ 

यथाहि अभ्यासं विना जाखाङ्ृष्टिः किय. 
माणा न संपद्यते, तथा रागद्धेषाभ्यामपि । तथा 
प्रवृत्तो हि पुमान् नियतियज्रितं साध्यमर्थ 
कथमन्यथाकुयात् , यदयं संकुचितात्मरूपतवा- 
द्नीश्वरः । नच एतदिच्छायुविधायिनो भावा 
इत्युक्तं प्राक्, इह तु परमेशचरतावेशात्तथाभावो 
भवयेव । परमेश्वर एव हि य॒रुशरीराधिष्ठान- 
दारा अनुयाद्याननुखहाति, सच अचिन्य- 
महिमेति असक्ृदुक्तम् ॥ ४५ ॥ 

एवं जारोपदेरमादिदय, संस्कियागणस्य 
बरखाबखषविचारमभिधातुमाह 

परोक्ष एवातुल्याभि- 
दीक्षाभियदि दीक्षितः । 

तत्रोत्तरं स्यादटव- 
त्संस्काराय वधस्तनम् ॥६॥ 

अतल्याभिरिति कुरुतश्प्रशियादिरूपाभिः। 
अनेकपुत्रायभ्यथितेरुद्धाय प्रति बहूभिराचार्यै- 
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वक्रियमाणानां दीक्षाणां संभाव्यमानतया 
हे एवमुक्तम् । उत्तरमिति कोलिकं दीक्षादि- 
मि । अधस्तनमिति तन्नोक्तम् ॥ ४६ ॥ 

तुल्थायां दीक्षायां पुनः क्रियमाणायां कि 
यादियाशङ्ग्याह 

भुक्तियोजनिकायां तु 
भूयोभिगुरुमिस्तथा । 

कृतायां मोगवेचित्रयं 
हेतवेचिन्ययोगतः ॥ ४७ ॥ 

नन्वेवमत्रास्तु, मुक्तियोजनिकायां तु मुक्तो 
पेचिघ्र्यायोगात् व्यर्थं हेतुवेचित्रयं स्यादिलया- 
शङ््याह 

परोक्षदीक्षणे मायो- 
तीणें भोगाय योजयेत् । 

भोगानीप्सा दुरखभा हि 
सती वा भोगदहानये ॥ ७८ ॥ 

भोगायेति नतु मोक्षाय । दुखेभेति भोग- 
वासनाविच्छेदस्य असंभाग्यमानत्वात् । कस्य- 
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चिन्महात्मनस्तु भोगानीप्सा संभवन्ती मोक्षा- 
येव भवेदिलयाह सती वा भोगहानये इति ॥४८॥ 

ननु परोक्षदीक्षायां ययेवं भोगायापि योज- 
निका करियते, तत्कथं सलयामपि भोगानीषप्सा- 
यामस्य मोक्षः स्यादिव्याराङ्ायां ससंवादमेव 
समाधनमभिधत्त 

उक्तं हि स्वान्यसंविच्योः 
स्वसविद्धखवत्तरा । 

बाधकत्वे बाधिकासो 
साम्योदासीन्ययोस्तथा ॥४९॥ 

बटवत्तरेति एवं हि कृतायामपि गुरुणा 
भुक्तियोजनिकायामस्य मुक्तिरेव भवेदिति 
भावः । अत एवोक्तं बाधिकेति । असाविति 
स्संवित् । साम्योदासीन्यथोरिति यरुशिष्यो- 
भयसंविद्तयोः । तथेति बाधिकैवेदयथंः ॥ ४९॥ 

अत्रेव युषन्तरोपदिष्टं विशेषं दरोयति 

श्रीमान् धमरिवोऽप्याह 
पारोक्ष्यां कमपदतो । 



२४० श्रीतश्राोषे । 

तदेवाह 

परोक्षदीक्षणे सम्यक् 
पूणाहुतिविधो यदि ॥५०॥ 

अभिश्िटिचिटाश्ाब्दं 
सधूम प्रतिमुञ्चति । 

धत्ते नीरखम्बुदच्छायां 
मुहञ्वेटति शाम्यति ॥५१॥ 

विस्तरो घोररूपश्च 
महीं धावति चाप्यधः । 

ध्वाक्षादययश्रव्यङब्दो वा 
तदा तं रक्षयेहुरुः ॥ ५२ ॥ 

ह्महल्यादिभिः पापे- 
स्तत्सङ्कश्चोपपातकेः । 

तदा तस्य न कतेव्या 
दीक्षास्िन्नकृते विधो ॥ ९२ ॥ 

अस्मिन्निति वक्ष्यमाणे ॥ ५३ ॥ 
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तमेव विधिमाह 

नवात्मा फट्पुटान्तःस्थः 
पुनः पञ्चफडन्वितः । 

असुकस्येति पापानि 
दहाम्यन फडषटकम् ॥ ५४ ॥ 

इति साहसिको होमः 
कर्तव्यस्तिरतण्डखेः । 

अन्ते पूणा च दातव्या 
ततोऽस दीक्षया गुरूः ॥ ५५ ॥ 

परयोजनपयन्त 
कुयात्तत्वविश्योधनम् । 

तत इति एवंविध्यनन्तरम् ॥ 
अमुमेव विधि संनिहितस्य जीवतोऽप्यति- 

दिश्चति 
प्रलयक्षेऽपि स्ितस्याणो 

पापिनो भगवन्मयीम् ॥ ५६ ॥ 
शाक्ते भ्राक्तवतो अयष्ठा- 

मेवमेव विधि चरेत् । 
३१ 
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अत्रेव पक्षान्तरमाह 

यदि वा देशिकः सम्य 
न दीप्तस्तस्य तत्पुरा ॥ ७ ॥ 

प्रायश्चित्तेस्तथा दानः 
प्राणायामेश्च शोधनम् । 

कृता विधिमिमां चापि 
दीक्षां कुयादङाङ्ितः ॥ ८५८ ॥ 

तस्येति पदयक्चेऽपि स्थितस्य अणोः ॥५८॥ 

तच्ज्ञस्य पुनरेतन्न किंचिदुपादेयमित्याह 

सर्वथा वतमानोऽपि 
तच्वविन्मोचयेतपश्ुन् । 

इच्छयेव रिवः साक्ता- 
तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥ ५९ ॥ 

शाल्ये तत्र न कायं च 
तत्छृलाधो बजेच्छिद्युः । 

न पुनः कीतेयेत्तस्य 
पापं कीतेयिता जेत् ॥ ६०॥ 
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निरयं वजयेत्तस्ा- 
दिति दीक्षोत्तरे विधिः। 

सर्वथेति येन केनचित्प्रकारेण । शान्यं वि- 
चिकित्सा । वजयेदिति पापकीतेनम् ॥ 

आहिकाथमेवोपसंहरति 

एषा परोक्षदीक्षा 
हिधोदिता जीवदितरभेदेन ६ 

इति शिवम् ॥ 
निखिलजगदुदिधीषहषोकुरमानसेनेयम् । 
व्याख्याह्धिके व्यरच्यत किरेकर्विंशे जयरथेन ॥ 

इति श्रीतत्रालोकविवेके परोक्षदीक्षाप्रकानं नामेक- 
विंशमाहिकम् ॥ २१ ॥ 



अय 

भ्रीतन्राखोके । 

भीमन्मषहामादहेभ्वराचायोभिनवशगुप्तविरचिते 
भ्रीजयरथङ्त विवेकाख्यदीकोपेते 

"~ 0-द०----- 

दार्विदातितममाङ्किकम् । 

- दुषेचजनङ्संस्ृतिसंहरणव्याघताखतां दधतम् । 
देवममन्दं बन्दे बन्दनमानन्दनं जगताम् ॥ १ ॥ 

इदानीं द्वितीयार्धेन खिद्गोद्धारदीक्षां वक्तुमाह 
रिद्गोदाराख्या- 

मथ वच्मः रिवरासनेकनिदिषएाम्॥ १॥ 
एकेति यदुक्तं प्राक् 
अत एवेह शासेषु रोवेष्वेव निरूप्यते । 
शाख्रान्तराथोनाश्वस्तान्प्रति सांरकारिको विधिः ॥ 
अतश्वाद्युत्तमं रोवं योऽन्यत्र पतितः स हि । 
इदानुग्राहय ऊर््वाष्वे नेतस्तु पतितः चित् ॥ 
अत एव हि सर्व ह्य विष्ण्वादिभिनिजे । 
न श्चासने समाम्नातं रिङ्गोद्धारादि किशन ॥' (१२।२५९) 

इति ॥ १॥ 
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ननु इयमस्मच्छाखरे दीक्षा किमुक्त न वे- 
त्याशङ्कयाह 

उक्तं श्रीमाल्िनीतन्रे 
किर पाथिवधारणाम् । 

उक्त्वा यो योजितो यत्र 
स तस्मान्न निवतेते ॥ २॥ 

योग्यतावरशसंजाता 
यस्य यत्रैव शासना । 

स तत्रैव नियोक्तव्यो 
दीक्षाकारे ततस्त्वसो ४२ 

फट सवे समासाय 
रिवे युक्तोऽपव्रञ्यते । 

अयुक्तोऽप्यृध्वेसंड्युदधि 
संप्राप्य भुवनेरातः ॥ %॥ 

शद्धः रिवत्वमायाति 
दग्धसंसारबन्धनः । 

उक्त्वा पुधारणां चोक्त- 
मेतदेदान्तिकं मया ॥ ९॥ 



२४६ श्रीतत्राखोके । 

केपिटखाय पुरा भोक्त 
प्रथमे पटरे तथा । 

अनेन क्रमयोगेन 
सप्राप्तः परमं पदम् ॥ ६ ॥ 

न मूयः पद्युतामेति 
छदे खात्मनि तिष्ठति । 

वैदान्तिकमिति विन्ञानम् ॥ 
ननु इह जिद्नोद्धारदीक्चावचने संदिहानं 

प्रति सागरं ततैकामस्य हिमवद्रणेनं किमिद- 
मुच्यते इद्याराङ्ख्याह 

अतो हि ध्वन्यतेऽर्थोऽयं 
रिवतच्वाधरेष्वपि ॥ ७॥ 

तेषु योजितस्यास्ति 
पुनरुदरणीयता । 

समस्तशाश्चकथित- 
वस्तुवेविक्तयदायिनः ॥ < ॥ 

रिवागमस्य सर्वेभ्योऽ- 
 प्यागमेभ्यो विरिष्टता । 
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रिवज्ञानेन च विनां 
भूयोऽपि पञ्युतोद्धवः ॥ ९ ॥ 

अत इति वाक्यत्रयात् । अधरेष्विति तच्वे- 
ष्विति मायादशायामपषीदर्थः । एवमधरदरछन- 
स्थोऽपि आयातशाक्तिपातः दवागमपक्रियया 
भुवनेशादिवत् गुरुणा पुनरुद्धरणीय एव इति 
कटाक्षितम् । तत्र च जिङ्ोद्धारदीक्षिव उपाय 
इति सवेत्रोक्तम् । समस्तानि शल्लाणि कापि. 
खादीनि, तत्र कथितं वस्तु प्कतिपुरुषविवे- 
कादि, एवमपि एषां न मायातो मुक्तिरिति 
तदुक्तवस्तुबेविक््यदायितात् सर्वागमेभ्यः शे- 
वागमस्येव प्राधान्यम् , अतश्च तत णव सा- 
क्षारपरपदप्रािः । ददोनान्तरप्रा्षानां हि पुन- 
रपि अधरपदप्रातिरेेस्युक्तं धाक् बहशः ॥ ९॥ 

तत्र च इयानपेक्षणीयः कम इदयाह 

क्रमश्च रशाक्तिसंपातो 
मख्हानिर्यियासता । 

दीक्षा बोधो हेयहानि- 
रुपादेयटयात्मता ॥ १०॥ 



२४८ श्रीतत्रारोके । 

भोग्यत्वपारावत्यागः 
पतिकतेत्वसंक्षयः । 

सख्रात्मस्थितिश्चेयेवं हि 
द्रोनान्तरसंस्थितेः ॥ १9 ॥ 

प्रोक्तसुडदरणीयतव 
शिवरक्तीरितस्य हि । 

यियासुतेति युर परति । बोध इति दीक्षा- 
नन्तरं श्रवणादावधिकारात् । हेयेति मटलक- 
मदेः । उपादेयरखयात्मतेति शिवरक्तयाद्येक- 
विश्नान्तिमयत्वमियथः । पाङ्ावमाणवं मलम् । 
कतेत्वेति संसारं प्रति प्ररणात्मकम् ॥ 

एवमस्य आयातक्चक्तिपातस्य किं कायमि- 

स्यासिङ्कबाह वेष्णववो १ क 

अथ दादि. 
तन्त्रान्ताधरवतिनाम् ॥ १२॥ 

यदा शिवाकैरदम्योधे- 
विकासि हृदयाम्बुजम् । 

चिद्धोदतिस्तदा पूवं 
 दीक्षाकमं ततः परम् ॥ १३ ॥ 
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प्राग्िह्धान्तरसंस्थोऽपि 
दीक्षातः शिवतां जजेत् । 

अन्तः सिद्धान्तः । उक्तं हि प्राक 

‹खातग्रयात्त मरेश्चखय तेऽपि चेच्छिवतोन्धुखाः । 

दिगुणा संस्करियास्त्येषां शिङ्गोद्लयाय दीक्षया ॥ 

दृष्टाधिवासविगमे पुष्पैः म्भोऽधिवाखते । 

दविगुणोऽख स संस्कारो नेत्थं शुद्धे घटे विधिः 
(१३।२८२) 

इति ॥ 

तत्र लिङ्गोद्धृतो तावदितिकतग्यतामाह 

तत्रोपवास्य तं चान्य 

दिने साधारमन्रतः ॥ 9 ॥ 

स्थण्डिरे पूजयिता 
श्रावयेत्तस्य वतनीम् । 

एष प्रागभवटिद्धौ 
चोदि तस्त्वधुना त्वया ॥१९५॥ 

प्रसन्नेन तदेतसे 
कुरु सम्यगनु्रहम् । 

२२ 



१५५९ श्रीतग्रारोके । 

स्रिद्भत्यागरङ्ोत्थं 
प्रायश्चित्त च मास्य भूत् ॥१६॥ 

अचिराचन्मयीमभूय 
भोग मोक्षं प्रपदयताम् । 

एवमस्त्वियथाज्ञां च 
ग्रहीत्वा बतमस्य तत् ॥१५७॥ 

अपास्याम्भसि निक्षिप्य 
सपयेद नुरूपतः | 

खातं संप्रोक्षयेदधघे- 
पात्राम्भोभिरनन्तरम् ॥ १८ ॥ 

पञ्चगव्यं दन्तका 
ततस्तस्मे समपयेत् । 

ततस्तं बद्टनेत्रं च 
प्रवेशय प्रणिपातयेत् ॥१९॥ 

वर्तनी वृत्तम् 1 एवमस्त्विलयनेन श्रावणाथं 
एव अभ्यनुज्ञातः । लपयेदिति तद्रतदोषनिवृ- 
त्यर्थम् । अनुरूपत इति दिस्सितदशंनौचिये- 
नेयः ॥ १९ ॥ | 
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ननु इह के नाम साधारणा मच्राः, यन्म- 

घ्याद्पि एकतमेन ईशं पूजयेदिलयाशाङ्खयाह .. 

प्रणवो मात्रका माया 
व्योमव्यापी षडक्षरः । 

बहुरूपोऽथ नेत्राख्यः 
सप्त साधारणा अमी ॥ २० ॥ 

तेषां मध्यादेकतमं 
मन््रमस्मे समपयेत् । 

सोऽप्यहोरात्रमेवेनं 
जपेदत्पभुगप्यमुक् ॥ २१॥ 

मन्रमस्मे समप्याथ 
साधारविधिसंस्कृते । 

वहो त्पिततन्मन्र 
्रतश्ुद्धि समाचरेत् ॥ २२॥ 

पनमिति साधारणमेकतमं मन्रम् । अल्प- 

सुगिति अभरुगिति च सामध्योवुसारम् ॥ २२ ॥ 



२५२ श्रीतघ्रारोके । 

एवमस्य शोधनं कृत्वा पातकच्य॒तिमभि- 
धातुमाह 

पूजितेनेव मन्रेण 
करवा नामास्य संपुटम् । 

प्रायश्चित्तं शोधयामि 
फट स्वाहेव्यूहयोगतः ॥ २३॥ 

शात सहखं वा इत्वा 
पुनः पृणाहुति तथा । 

प्रयोगादोषडन्तां च 
क्षिघ्वाहूय बतेश्वरम् ॥ २४॥ 

तारो तेश्वरायेति 
नमश्चेयेनमच॑येत् । 

श्रावयेच्च तवया नास्य 
कायं किंचिच्छिवाज्ञया ॥२५॥ 

ततो ब्रतेश्वरस्तप्यः 
स्वाहान्तेन ततश्च सः । 

क्षमयित्वा विखज्यः स्या- 
ततोऽमेश्च विसजेनम् ॥ २६॥ 
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तच्छरावणं च देवाय 
क्षमसेति विस्तज॑नम् । 

तारः प्रणवः । एनमिति बतेश्वरम् ॥ 

एवं लिङ्गोद्धतिमभिधाय दीक्षाकमं अभिधत्ते 

ततस्त्रतीयदिवसे 
प्राग्वत्सरवां विधिः स्मृतः ॥२५॥ 

अधिवासादिकः सेष्ठ- 
दीक्षाकमोवसानकः । 

परथमे दिने हि अस्य उपवासः, द्वितीये 
लिद्भोद्धार इत्युक्तं ततीय इति ॥ 

ननु खेष्टा चेदस्य दीक्षा काया, तक्किमय- 
मपि सर्वैदीक्षाणामेव पात्रमिदयाराङ्गयाह 

प्राग्टिद्धिनां मोक्षदीक्षा 
साधिकारविवाजता ॥ २८ ॥ 

साधकाचार्यतामागें 
न योग्यास्ते पुनभुवः । 



२५४ श्रीतघ्रारोके । 

पुनभवोऽपि ज्ञानेद्ा 
भवन्ति गुरुतास्पदम् ॥ २९ ॥ 

मोक्षायेव न भोगाय 
भोगायाप्यभ्युपायतः । 

इत्युक्तवान्खपदला- 
मीशरानरिवदेशिकः ॥३० ॥ 

श्रीदेव्या यामटीयोक्ति- 
तत्वसम्यकूभ्रवेदकः । 

अत्र अयोग्यतवे पुनभेवत्वं हेतुः । यदुक्तं 
(न ते मनुप्रयोक्तारः पुनभेवतया स्थिताः ॥' 

इति । ते च 
(ुनभूश्वान्यलिङ्गो यः पुनः शेवे प्रतिष्ठितः ॥(२३।१०) 

इति रक्षयिष्यमाणाः । ज्ञानेद्धा इति पराद्वय- 
ज्ञानोरीपितात्मनां कुत्र नाम नाधिकारो भवे 
दिति भावः। अभ्युपायत इति भोगोपायभूत- 
शाखरप्रकरियादयनुसारेणेयथेः । नच एतदनेन 
निमूखमेवोक्तमिव्याह श्रीदेव्या इत्यादि ॥ 

एवसंस्कृतस्यास्योपदे एटठयमिलयाह 
गरवेन्तस्याप्यधोट्ठि- 

दायिनः संस्क्रियामिमाम् २१ 
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कृत्वा रहस्यं कथये. 
न्नान्यथा कामिके किरु । 

कामिकायन्थमेव पटति 

अन्यतन्राभिषिक्तेऽपि 
रहस्यं न प्रकारयेत् ॥ ३२॥ 

न केवलमेवमधरददानस्थस्येव कार्य, यावत् 
खदशोनस्थस्यापी्याह 

स्रतन्रस्ोऽपि गुवन्तो 
गुरुमज्ञसुपाश्रितः । 

तत पश्बद्नाशचस्त 

स्तत्रापि विधिमाचरेत् ॥३३॥ 
तत्रेति अज्ञे यरो ॥ ३२ ॥ 

नन्वस्य अज्ञयुवो्रयणात् युणः कथिन्मा 
भूत् , दोषः तस्यो येन छिङ्गोद्धुतिरपि स्या- 
दिव्यादाज्ख्याह 

जज्ञाचायसुखायातं 
निर्वीय मन्रमेष यत् । 



२५६ श्रीतव्रारोके । 

जप्तवान्स गुरुश्चात्र 
नाधिकायुक्तदूषणात् ॥ २० ॥ 

ततोऽस्य छुद्धि प्राक्स 
ततो दीक्षां समाचरेत् 

चो ह्यथ । उक्तदूषणादिति अज्ञत्वलक्षणात्॥ 
एवमेतदरोनेक्येनाभिधाय, तद्धदेनाप्याह 
अधोदशनसंस्थेन 

गुरुणा दीक्षितः पुरा ॥ ३५ ॥ 
तीबरशक्तिवशास्पश्चा- 

दा गच्छेत्स सहूुरम् । 
तदाप्यस्य शिशोरेव 

सुदि कृत्वा स सहुरुः ॥ २६ ॥ 
दीक्षादिकमं निखिरं 

कुयोदुक्तविधानतः । 
अधोदरनसंस्थेनेति यथा सेद्धान्तिकेन भ- 

रवस्रोतसि ॥ 
ननु एषां 

नते दीक्षायां न मीमांसा ज्ञानकाले विचारयेत् ' (२२।२१) 

इत्यादिवक्ष्यमाणनीदया दीक्षा तावदेवमेव #- 
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यताम् , उपदेशस्तु अविचार्यैव कथं कायं इ- 
त्याराङ््याह 

प्राप्तोऽपि सटसुयोग्य- 
भावमस्य न वेत्ति चेत् ॥ ३.७ ॥ 

विज्ञानदाने तच्छिष्यो 
योग्यतां दशयेन्निजाम् । 

सवेथा त्वघ्रवन्नेष 
व्रवाणो वा विपययम् ॥ ३८ ॥ 

अन्नो वस्तुत एवेति 
तच्यक्त्वेत्थं विधि चरेत् । 

अत्रवच्निति आत्मनि योग्यतादशेनानुयुणम् । 
विपर्ययमिति यदयोग्यताज्ञापनाय पयेवस्यती- 
त्थः । वस्तुत एवेति नतु षिखयशक्तयाया- 
घ्राततात् । तदिति योग्यभाववेदनम् ॥ 

ननु मा भृदस्य योग्यभावदशनं, प्रत्युत 
अयोग्यतापि हददयते इति तिरोहितप्रायस्य 
अस्य कथमुक्तो विधिः कायं इदा ङ्ख्याह 

न तिरोभावराङ्गात्र 
कतंव्या बुद्धिररालिना ॥२९॥ 

२३३ 



२५८ श्रीतश्रारोके । 

अधःस्परक्ट्वं तिरोभूति- 
नर््वोपायविवेचनम् । 

तियभूततखे हि अस्य उर्ष्वोपायविवेके स्प्- 
हेव नं भवेदितिभावः ॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 

सिद्धान्ते दीक्ितास्तन््र 
द्शाणछ्ठादशमेदिनि ॥ ० ॥ 

भेरवीये चतुःषष्टा 
तान्परन्दीक्षयेत्रिके । 

सिद्धवीरावटीसारे 
भेरवीये करेऽपि च ॥ १॥ 

पञ्चदीक्षाक्रमोपात्ता 
दीक्षानत्तरसंज्ञिता । 

एतच ्योदशादविक एव विचारितमिति 
तत एव अवधायम् ॥ 

एतदेव धकरते विश्रमयति 
तेन सर्वोऽधरस्थोऽपि 

खि्धोद्लयानुखद्यते ॥ ४२॥ 



४५ शो° 1 दराविक्षतितममाहिकम् । २५९ 

न केवरमयोग्ये युरो य॒र्वन्तरमाश्रयेत्, या- 
ब्द्योग्येऽपीयाह 

योऽपि हत्स्यमहेरान- 
चोदनातः सुविस्ततम् । 

राखज्ञानं समन्विच्छे- 
त्सोऽपि यायादहून्गुरून् ॥५३॥ 

तदीक्षाश्चापि गरह्लीया- 
द्भिषेचनपश्चिमाः । 

ज्ञानोपोद्रटिकास्ता हि 
तत्तञ्ज्ञानवता कृताः ॥ ९८ ॥ 

नतु युरूपरियागे 

“गुरोरज्ञया मृत्युदोरिग्यं मच्रवज्ञया । 
गुरुमब्रपरित्यागास्सिद्धोऽपि नरकं व्रजेत् ॥' 

इत्यादिदष्या प्रयवाय आभ्नातः, तत्कथमेवमु- 
कमियारङ्गां गभी आगमसेव संवादयति 

उक्तं च श्रीमते शाखे 
तत्र तत्र च भूयसा । 



२६० श्रीतत्रारोके । 

आमोदाथी यथा भरह्धः 
पुष्पाप्पुष्पान्तरं जेत् ॥९५॥ 

विज्ञानार्थी तथा रिष्यो 
गुरोगुर्वन्तरं तिति । 

अत्र च इयान् विरोषो यत् प्रवयुबौज्ञया 
गु्ैन्तरं बजेदिति । तदुक्तं 

“कितु गुवाज्ञया गच्छेत्तं गुरं न परित्यजेत् । 
न सिद्िस्तटरुयागात्कोटिजापाद्धवेदपि ।" 

इति ॥ 
ननु एषां गुरूणां मध्ये भूयसां किमेवं 

कस्यचित् कश्चिद्विरोषोऽस्ति न वेदयाश्ङ््याह 
गुरूणां भूयसां मध्ये 

यतो विज्ञानसुत्तमम् ॥०६॥ 
प्राप्तं सोऽस्य गसूदीक्षा 

नात्र सुख्या ह संविदि । 
अत्र संषिदीति सामानाधिकरण्यम् ॥ 
एतदाराधनपरेणेव च अनेन भाव्यमिलयाह् 

सवेज्ञाननिधानं तु 
गुरं संप्राप्य सुखितः ॥४७०] 



८ छो° ] दवाविश्चतितममाश्िकम् । २६१ 

तमेवाराधयेद्ीमां- 
स्तत्तज्ञिज्ञासनोन्युखः । 

इयता च युवेन्तरगमने शाङ्नोच्छेद : कटा- 
श्षीक्रतः ॥ 

अथ प्रथमार्धेन प्रकृताथगर्भीकारेण पकर 
णाथेमुपसंहरति 

इति दीक्षाविधिः प्रोक्तो 
 यिद्घोदरणपचिमः ॥ ७८ ॥ 

इति शिवम् ॥ ४८ ॥ 
अधराधरपरदशेननिराङ़तिखावमशैसामशः । 
दराविश्चमाद्विकमिदं निरणेषीज्ञयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके जिङ्गोद्धासमकाडनं नाम 

दवाविंडतितममादिकम् ॥ २२ ॥ 



अथ 

श्रीतत्रारोके । 

श्रीमन्महामाहेभ्वराचायोभिनवगुस्तविरचिते 
श्रीजयरथरूतविवेकाख्यटीकोपेते 

पप 2 य: रये 

त्रयोविरतितममाल्धिकम् । 
न -कन्---------- - 

आस्थाय भेरववपुर्निजाकृतेः संविभागेन । 
विदधातु वः स भद्रं स्वेत इह सर्वतोभद्रः ॥ १॥ 

इदानीं हितीयार्धन अभिषेकविधिमभिधा- 
तुमुपक्रमते 

अथाभिषेकस्य विधिः 
कथ्यते पारमेश्वरः ॥ १॥ 

तमेवाह 

येषा पुत्रकदीक्षीक्ता 
गुरुसाधकयोरपि । 

सेवाधिकारिणी भोग्य- 
तच्वयथुक्तिमती कमात् ॥ २॥ 



® शो 1 तरयोरविंदतितममाद्धिकम् । २६३ 

सखभ्यस्तज्ञानिनं सन्तं 
बुभृषुमथ भाविनम् । 

योग्यं ज्ञात्वा खाधिकारं 
गुरुस्तस्मे समपयेत् ॥ २ ॥ 

येषेति सबीजा, अभिषकाचानयोरधिकारः, 
स च परीक्ष्य दातव्यः इति आचार्यस्य तावत् 
परीक्षां कतेभारभते कमादिदयादिना, कमा 
दिति श्रुतचिन्तादिप्रमुखमिल्यथंः । एतच स- 
वेत्र संबन्धनीयम् । बुभूषुमिति भाविनमिति 
च खभ्यस्तज्ञानितायाम् ॥ ३ ॥ 

नन॒ अभिषेकादेव तावदधिकारो भवे- 
दिति सर्वत्राक्तम्, तदिहापि अभिषेक एव 
विधीयतां किं खभ्यस्तक्ञानितादिचिन्तयेलया- 
दाङ्खमाह 

यो चैवं वेद् नेवासा- 
वभिषिक्तोऽपि देशिकः । 

समय्यादिक्रमेणेति 
श्रीभत्कामिक उच्यते ॥ ॥ 



१९६४ श्रीतत्रारोके । 

यो न वेदाध्वसन्धानं 
पोटा बाह्यान्तरस्ितम् । 

स गरू्मोचयेन्नेति 
सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ९५॥ 

सवेरक्षणहीनोऽपि 
ज्ञानवान् गुरुरिष्यते । 

ज्ञानप्राधान्यमेवोक्त- 
मिति श्रीकचभागवे ॥ ६ ॥ 

पटदवाव््यपन्मणनज्ञः 

दिवभक्तयेकतत्परः । 
समस्तरिवराखाथ- 

बोद्धा कारुणिको गुरुः ॥ ७॥ 

समय्यादिकरमेण असावभिषिक्तोऽपि देरिको 
न भवेदिति संबन्धः । एवभनेकशाखराथंसंवाद्- 
नेन यरो; खभ्यस्तज्ञानिते सवत्र अविगीततं 

पकाितम् ॥ ७ ॥ 



११ शो] त्रयोर्विश्चतितममाह्विकम् । २६५५ 

एवमपि एवंविधा युरो न कायां इसयाह् 
न स्वयभूस्तस्य चोक्त 

रक्षणं परमेरिना । 
भभक्तो जीवितधिया 

कुवन्नीसानधिषठितः ॥ < ॥ 
पश्चात्मना स्वयंभूष्णु 

नाधिकारी स करत्राचत् । 
भस्माङ्रो बतिसुतो 

द्ःसीखातनयस्तथा ॥ ९ ॥ 
कुण्डो गोख््चते दुरा 

उक्तं देव्याख्ययामरे । 
पुनभृश्चान्यरिङ्रो यः 

पुनः रोवे प्रतिष्ठितः ॥ १० ॥ 
पश्चात्मनेति नत परमेश्वरावेशकश्ाटितये- 

लयथः । पुनभूश्च दुष्ट इति प्राच्येन संबन्धः ॥ 
अस्सटदाने तु ज्ञानवचखमन्तरेण न कथचि- 

दयं निम इत्याह 
श्नीपूवेदासरे न तेष 

नियमः कोऽपि चोदितः 
३४ 



श्रीतश्रारोके । 

यथाथतच्वरसघन्ञ- 
® अ 

स्तथा एटरष्य बषकारकः ॥११॥ 

यः पनः सवेतच्वानि 
वेत्तीत्यादि च रक्षणम् । 

तथेति यथार्थमेव । यदुक्तं तत्र 
'यः पुनः सर्वेतचानि वेच्येतानि यथाथंतः । 
स गुरम॑त्समः प्रोक्तो मच्रवीयप्रकाशकः ॥ 
स्पष्टाः संभाषितास्तन दृष्टाश्च प्रीतचेतसा । 
नराः पापैः प्रय॒च्यन्ते सप्तजन्मङ़ृतैरपि ॥ 

ये पुनदीक्षितास्तेन प्राणिनः रिवचोदिताः | 
ते यथेष्टं फं प्राप्य प्रयान्ति परमं पदम् ॥' (२।१२, 

इति ॥ 
नन॒ इहापि समानन्यायत्वात् तच्रान्तरोक्तो 

नियमः कस्मान्नानुषञ्यते इया याह 

योगचारे च यदत्र 
तन्त्रे चोदितमाचरेत् ॥ १२॥ 

तथेव सिद्धये सेय- 
माज्ञेति धिर वर्णितम् । 

आचरेदिति अथात् तत्रैव । यदुक्तं 
(क्रियादिभेदमेदेन तच्रमेदो यतः स्मृतः । 

तसाद्यत्र यदेवोक्तं तत्कायं नान्यतच्रतः ॥' 

२६६९ 



१८५ छो ० ] त्रयोर्वि्चतितममाहिकम् । २६७ 

इति। न केवरं राखरान्तरेषु कुरखाचारादिगतवते- 
नैव गुरोरेवं नियमः, यावत् 

काणो विद्वेषजननः खस्वाटश्चाथनाश्चनः ।' 

काश्िकोसरकणाटाः कलिङ्गाः कामरूपजाः । 
कुङ्णो ् धवकावीरीकच्छदे शसयुद्धवाः ॥ 
एते वज्योस्तथान्येऽपि राष्टियान्परिबजेयेत् ।' 

इल्यादिह्या देहदेशगतत्वेनापि ॥ 
अस्मच्छाखरे पुनः कस्मादयं नियमो नोक्त 

इत्याश ङ्खयाह 
यस्तु कमितयाचाय- 

स्तत्र काणादिवजनम् ॥ १३॥ 
यतः कारकसामग्या- 

त्कमेणो नाधिकः कचित् । 
देव्या यामरशाखे च 

काञ्यादिपरिवजनम् ॥ 9४॥ 
तदृष्टदोषाक्करोधादेः 

सम्यकज्ञातयसो कुतः । 
दष्टदोषादिति सन्तापादिटक्षणात् । यदुक्तं 
(सन्तापं क्रोधने विदाचञ्चके चपलाः भियः ।' 



२६८ श्रीतत्रारोके । 

इति । काश्यादिदेशाजन्मा हि जनः सख्भावत 
एव कामको धादिभाग्भवेदिति भावः। असा- 
विति कोधादिः, सम्यग्न्नाता हि आस्मवदेव 
सवेभूतानि पदयतीदयाशयः ॥ 

नच एतदस्माभिः खोपन्ञमेवोक्तभिताह् 

गुरवस्त॒ स्वय॑भ्वादि 
वञ्यं यद्यामखदिषु ॥ १९५ ॥ 

कम्यमिप्रायतः सवं 
तदिति व्याचचक्षिरे । 

गुरवश्च यक्किचन सखयंभ्वादि देव्या यामखादौ 
वजंनीयतयोक्तम् , तत्सवं कम्यंमिपायेण,-इति 
व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः इव्यथः ॥ 

तस्मात् ज्ञानवच्वमेव मुख्यं टक्षणमाश्चय- 
णीयमिदयाह 

जतो देशकुखाचार- 
देहरक्षणकस्पनाम् ॥ १६ ॥ 

अनादल्ेव संपूणे- 
जञानं कुया स्गुरम् । 



२० शछो° 1 त्रयोरविंरातितममाहिकम् । २६९ 

अत्रैव इतिकतेव्यतामाह् 

प्राग्वत्संपूञ्य हता च 
श्रावयित्वा चिकीर्षितम् ॥१.५॥ 

ततोऽभिषिञेत्तं शिष्यं 
चतुःषद्या ततः सकृत् । 

तन्मन्ररसतोयेन 
परवाक्तविधिना गुरुः ॥ १८ ॥ 

विभवेन सुविस्तीर्णं 
ततस्तस्मे वदेत्खकम् । 

स्वं कतेव्यसारं य- 
च्छाख्राणां परम रहः ॥१९॥ 

चतुःषष्ेति अ्थात्कटशैः । सकृदिति 
एकेन । अनेन च ज्ञानस्येव प्राधान्यात् क्रियायाः 
अनवक्रु्िः प्रकारिता, येन श्रीपूवराखरे खक- 
ण्टोक्तोऽपि अभिषेकविधिरिह षितद नोक्तः ॥ 

कतेञ्यसारमेव अभिधत्ते 
अनुम्राह्यास्त्वया शिष्याः 

रिवकशक्तिभ्रचोदिताः । 



2७० श्रीतत्रारोके । 

ननु पाक् दीक्षाकाटमपहाय अभिषेकावसर 
एव अस्य कस्मात् परीक्षा छियते इदयाशङ्कां 
निरकारायितुमागममेव संवादयति 

उक्तं ज्ञानोत्तरे चेत- 
द्राह्मणाः क्षत्रिया विजः ॥२०॥ 

नपुंसकाः खियः शद्रा 
ये चान्येऽपि तदर्थिनः ¦ 

ते दीक्षायां न मीमांस्या 
ज्ञानकारे विचारयेत् ॥ २१ ॥ 

ज्ञानमूखो गुरूः भरोक्तः 
सप्तसत्रीं भ्रवतेयेत् । 

श्रोक्त इति समनन्तरमेव ॥ 
ननु का नाम सप्तसत्री; तां च असो कथं 

पवतयेदित्याशङ््याह 

दीक्षा व्याख्या कृपा मेत्री 
दाखचिन्ता रिवेकता ॥ २२॥ 

जन्नादिदानमिवेत- 
ताटयेत्सक्तसत्रकम् । 



२४ शो] त्रयोर्वि्तितममादहिकम् । २७१ 

अभिषेकविधो चास्मे 
करणीखटिकादिकम् ॥ २३ ॥ 

सर्वोपकरणनात- 
मपेणीयं विपश्चिते । 

सोऽभिषिक्ते गरु पश्चा- 
दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् ॥ २४ ॥ 

तदुक्त 

(निभेर्त्यैवं विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत् ॥' 

इदयादयुपक्रम्य 

(उष्णीषयुकुटायांश्च छत्रपादुकमासनम् । 
हस्त्यश्वशिविकादयांश्र राठ्याङ्कनि विरोषतः ॥ 

करणीं कपरी खटी खक्स॒बो दभेपुस्तकम् । 

अश्ृघ्त्रादिकं द्या चतुराश्रमसंस्ितः ॥ 

दीक्ष्यानुग्रहमार्भेण दीक्षा व्याख्या स्या सदा । 
अद्यप्रभृति कतेन्येत्यधिकारः शिवाज्ञया ॥' 

इत्यादि 

“गुरं संपूजयेच्छिप्यो यथाबिभव विस्तरं ; ।' 

इत्यन्तम्. ॥ २४ ॥ 



२७२ श्रीतत्राखोके । 

नन्वेवमभिषेकमस्मे दत्वा गुरुणा अनन्तरं 
कथं वतितव्यभिदयाशङ्खयाह 

ज्ञानहीनो गुरूः कमीं 
स्वाधिकारं समप्य नो । 

दीक्षायधिकृतिं कुया- 
दिना तस्याज्ञया पुनः ॥ २९५ ॥ 

इयेवं श्रावयेत्सोऽपि 
नमस्कृटयाभिनन्द्येत् । 

तस्येति सखयमभिपिक्तस्य । अयं च शोकः 
कचित् "पाटयेत्सप्तसत्रकम्' इत्यनन्तरं भ्रमात् 
रेखकेटिखित इति तदुपेक्ष्यम् ॥ 

ज्ञानिनः पुनरयं विदोष इद्याह 
ततः प्रश्रयसौ पूवो 

गुरस्यक्ताधिकारकः ॥ २६॥ 
यथेच्छं विचरेव्याख्या- 

दीक्षादो यन्रणोज्ितः। 
कुवन्न बाध्यते यस्मा- 

दीपादीपवदीदशः ॥ २७ ॥ 
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सन्तानो नाधिकारस्य 
चयवोऽकुवन्न वाध्यते । 

 म्राक् च कुवेन्विहन्येत 
सिद्धातच््े तदुच्यते ॥ २८ ॥ 

पूवं इति आद्यो ज्ञानीलयथेः । कुवन्नकुवेन् 
न॒ वाध्यते इदयनेन यच्रणोज्क्ितत्मेवोपोह- 
लितम् । दीपारीपवदिति नहि दीपान्तरं जन- 
यतो दीपस्य प्रकाराकतायां कथिद्िरोष इल्या- 
दायः । च्यवः प्रच्यवः। प्राक् अल्यक्ते अधिकारे ॥ 

त्रयमेव अन्थं पटति 

यथाथसुपदेशं त॒ 
कुवन्नाचायं उच्यते । 

न चावज्ञा क्रियाकारे 
संसारोद्धरणं प्रति ॥ २९ ॥ 

न दीक्षेत गुरूः शिष्यं 
तत््वयुक्तस्त॒ गवतः । 

योऽस्य स्यान्नरके वास 
इह च व्याधितो भवेत् ॥२५०॥ 

३५ 



२७४ श्रीतच्रारोके । 

य इति अवन्ञावान् गवितश्च । अस्येति एव- 
विधस्य ॥ ३० ॥ 

इदानीमस्य आचायस्य विद्यात्रतमभिधत्ते 

प्राप्ताभिषेकः स गुरूः 
षण्मासान्मन्रपद्तिम् । 

सवां तन्नोदितां भ्याये- 
जपेचातन्मयत्वतः ॥ ३१ ॥ 

यदेव तन्मयीमूत- 
स्तदा वीयसुपागतः । 

दिन्यात्पाशांस्ततो यलं 
कुयात्तन्मयतास्थितो ॥ २२॥ 

सवां मच्रपद्धतिमिति देवीच्रयं, भेरवचतुष्ट- 
यम् , अघोरायष्टकं च । यदुक्तम् 

'आचार्योऽपि च षण्मासं मोनी प्रतिदिनं जपेत् । 
दश पश्च च ये मनच्राः पूवेमुक्ता मया तव ॥ 
पूर्वन्यासेन संनद्धसिकारं वहिकायरत् । 
ध्यायेपपूर्वोदितं शूलं ब्रह्मचय समाभितः ॥ 
रत्वा पूर्वोदितं याग त्रिशूलपरिमण्डलम् । 
अभिषिश्वेत्तदात्मानमाद्ाचन्ते च देशिकः ॥ 
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एवं चीर्णव्रतो भूता मन्री मधविदुत्तमः। 
निग्रहालुग्रहं कर्म कुवेन्न प्रतिहन्यते ॥'(मा०वि० १०।३५) 

इति ॥ ३२॥ 

एवं मनच्रपद्धतिं जपतस्तमयतास्थितो यु- 
क्तिमाह 

हचक्रादस्थिता सूक्ष्मा 
रारिस्फटिकसंनिभा । 

टेखाकारा नादरूपा 
प्रररान्ता चक्रपाङ्कगा ॥ ३२ ॥ 

दादशान्ते निरूढा सा 
सोपुम्रे त्रिपधान्तरे । 

तत्र हचक्रमापूयं 
जपेन्मन्रं ज्वर्स्प्रभम् ॥ २९॥ 

चक्ुखमादिरन्धोघ- 
वहज्वा सोवसंनिभम् । 

सोपषुम्नेदयनेन पिङ्गखापि रक्ष्यते । तत्रेति 
प्राणराक्तो द्वादशान्ते निरूढायां सयां, ह- 
व्वक्रमिति गमागमाभ्यां तेन हचक्रादारभ्य 
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हकरं यावचेति ज्ञेयम् । चश्षुरादिरन्धोषेभ्यो 
वहज्वाखत्वादेव वडवाभितुल्यमल्यन्तदीक्षमि 
दर्थः । अत एवोक्तं ञ्वटस्प्रभमिति ॥ 

 गमागमावेव मन्रस्य दरयति 
यावच्छान्तरशिखाकीणं 

विन्वाञ्यप्रविरखपकम् ॥ ३९५ ॥ 
तदाज्यधारासतप्त- 

मानाभिकुहरान्तरम् । 
एवं मन्रा मोक्षदाः स्यु- 

दीपा बुद्धाः सुनिमखाः ॥२६॥ 
शान्ते दादशान्ते सवेवृत्तिसंक्षयात् अत 

एवोक्त विश्वाज्यप्रविलापकमिति । नाभीटयनेन 
सामीप्यात् हचक्रं क्ष्यते । एवमिति प्राणश- 
क्तितया उच्चारात् ॥ ३६ ॥ 

एवं मच्रस्य प्राणराक्तेश्च पेक्ये सिद्धे कुत्र 
नाम चक्ाधारादो जप्यमानोऽस्य मच्रः खवी- 
योक्रमणास्मकं महं यायादिल्याह 

मूटकन्दनभोनाभि- 
हतकण्ठालिकताद्धुगम् । 
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अर्धेन्दुरोधिकानाद- 
तदन्तव्यापिरशाक्तिगम्॥३५] 

समनोन्मनद्यदात्म- 
परचक्रसमाभ्रितम् । 

यत्र यत्र जपेच्चकरे 
समस्तव्यस्तभेदनात् ॥ २८ ॥ 

तत्र तत्र बहमन 

इति देव्याख्ययमटे । 
तदन्तो नादान्तः । परचक्रम् 
40 1 उन्मत्यन्ते प्रः शिव $ | १ 

इति निरूपितम् । कमस्य च अत्र अविवक्ष- 
णात् कचिदक्रमेणापि अभिधानम् । जपेदिलय- 
थोत् मज्ञं, यस्य तत्तचऋाधाराधिगतत्वं विरोष- 
णतया उपात्तम् । समस्तव्यस्तभदनादिति स 
मस्तसं उ्यस्ततं च अवटम्ब्येल्यथः ॥ 

प्रक्रतमेवोपसंहरति 

विदयात्रतमिदं प्रोक्तं 
मन्रवीयेप्रसिद्धये ॥ ३९ ॥ 
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क ० © 

तच्च तादात्म्यमेवेति 
यदुक्तं स्पन्दशासने । 

तदाक्रम्य बर मन्राः 
सवेज्ञवरुराटिनः ॥ ० ॥ 

प्रवर्तैन्तेऽधिकाराय 
करणानीव देहिनाम् । 

तदिति तम् । तादारम्यमेबेति मन्रेण ॥ 

एवं च करतविव्या्रतस्येव अस्य सप्तस्त््याम- 
धिकार इदयाह 

कृतवियाव्रतः पश्चा- 
दीक्षाव्याख्यादि सवतः ॥७१। 

कुयादयोग्येषु शिष्येषु 
नायोग्येषु कदाचन । 

योग्यायोग्यपरीक्चायां च अस्य उदाहरणदिशां 
युक्तिं ददोयति 

रहस्ये योजयेषिपरं 
परीक्ष्य विपरीततः ॥ ४२॥ 
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जचाराच्छक्तिमप्येवं ` 
नान्यथेत्यूमिडासने । 

विपरीतत आचारादिति श्युतिस्म्रतिषिर- 
दधात् मवयपानादेः । एवमिति विपरीतादेव 
आचारात् खोकविरुद्धात् निधुवनादेः, इतरथा 
हि खोभखोल्यादिना भ्रवतयेतामि्युक्तं ना- 
न्यथेति ॥ 

एवं परानय्रहव्य्रतया नियाद्यपि अयं सं- 
क्षेपेण कुयादिलयाह 

नियाद्यस्पाट्पकं कया 
द्यदुक्तं बह्मयामरे ॥ ४२॥ 

चीणेबिदयाव्रतः सवे 
मनसा वा स्मरेस्प्िये । 

ननु अयं परीक्षणपरोऽपि प्रमादात् कसिि- 
श्चिदयोग्यतामजानान एव दीक्षां ङुबाणः {क 

दुष्यति नवेत्याशङ्गयाह 

देहसंबन्धसंछ्- 
सार्वच्यो दम्भमाजनम् ॥४९॥ 
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अविदन्दीक्षमाणोऽपि 
न दुष्येदेिकः कचित् । 

ज्ञात्वा त्वयोग्यतां ननं 

दीक्षेत प्रयवायिताम् ॥ ५ ॥ 

बुद्ध्। 
अवेदने देहसंबन्धसंछन्नसावेज््यं हेतुः । 

दीक्षेतति खोभादिना ॥ ४५ ॥ 

एवमपि दीक्षितस्य ज्ञानदानादो पोनःपुन्येन 

परीक्षां कुयादिल्ाह 
ज्ञाने शाखसिद्धि- 

गुरुत्वादो च तं पुनः । 
भूय एव परीक्षेत 

तत्तदोचिलशाटिनम् ॥ ६ ॥ 
तत्र तत्र नियुज्ञात 

नतु जातु विपययात् । 
परीक्षेत इत्यत्र च्छेदः । तत्र तत्रेति ज्ञान- 

श्ाज्ञादौ । विप्थयादिति तत्तदोचियशालित- 

विक्षणात् ॥ 
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ननु एवं जिनज्ञासान्यथानुपपत्या नूनमस्य 
पारमेश्चरमधिष्टानमस्ति, तदेव च योग्यत्मु- 
च्यते इति किमन्येन योग्यस्वायोग्यत्वपरी- 
क्षणेनेदयाराङ्कते 

ननु तदहस्त्वयोग्यस्य 
तत्रेच्छा जायते कुतः ॥ ४७॥ 

तदीराधिष्ठितेच्छेव 
योग्यतामस्य सूचयेत् । 

तत्रेति ज्ञानादो ॥ 
एतदेवाभ्य॒पगम्य प्रतिविधत्ते 
सय कापि षरवुदासा- 

विच्छा रूढिं न गच्छति ॥८॥ 
विदयुहत्पापश्ीटस्य 

यथा पापापवजंने । 
ननु परमेश्वरापिष्ठानात् पबुद्धापि एवमि. 

च्छा कथं न प्ररोहं गच्छेदिल्याश् ङ्घ्याह् 

रूट्यरूढी तदिच्छाया 
अपि शभुभ्रसादतः ॥ ९ ॥ 

२६ 
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अत एव नायं प्रवुद्धायामपि तत्रच्छायां 
तदप्ररोहात् ज्ञानादो पात्रमिलाह 

अप्ररूढतथेच्छाक- 
स्तत पव न भाजनम् । 

यः सम्पम्ज्ञानमादाय 

गुरुविश्वासवमितः ॥ ५० ॥ 
लोकं वि्ावयेन्नास्मि- 

ञ्ज्ञाते विज्ञानमपेयेत् । 
विछावयेदिति विरुद्धाचरणात् । एवमस्सिन्न- 

प्ररुटेच्छाकत्वादयोग्यतया ज्ञाते विज्ञानमेव 
नपयेदित्याह नास्मिन्नियादि ॥ 

यः पुनरेवं ज्ञानापणकाटे न ज्ञातस्तदुत्तर- 
काट तु ज्ञातस्तस्य ज्ञानापहरणमेव कुयादियाह 

अनज्ञातेऽपि पुनज्ञाते 
विज्ञानहरणं चरेत् ॥ ५१ ॥ 

एतदेव मतहेरणमाह 
पुनःपुनयद्ा ज्ञातो 

विश्वासपरिवजितः । 
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तदा तमथ्रतो ध्याये- 
स्फुरन्तं चन्द्रसूयवत् ॥ ५२ ॥ 

ततो निजहृदम्भोज- 
बोधाम्बरतटोदिताम् । 

स्रभान॒मयिनां ध्याये- 
दामां शाक्तिं विमोहनीम् ॥५२॥ 

वामाचारक्रमेणेनां 
निःखतां साभ्यगामिनीम् । 

चिन्तयित्वा तया म्रस्त- 
प्रकारां तं विचिन्तयेत् ॥ "५८॥ 

अनेन कऋमयोगेन 
मूटवुदेटरा्मनः । 

विज्ञानमन्रविदयायाः 
प्रकुवेन्यपकारिताम् ॥ ५९ ॥ 

पुनः पुनरिति अच्रापि यथा अन्यथाभावो 
न भवेदिति भावः। वामाचार इति संहारक्रमेणे- 
लयथेः । तदुक्तं 

(न्यायेन ज्ञानमादाय पशान्न प्रतिपद्यते । 
तदा तख प्रक्बत विज्ञानापहूति बुधः ॥ 
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ततस्तं दीप्मारोक्य तदङ्गष्ठाग्रतः कमात् । 
नयेत्तेजः समाहदय दाद श्चान्तमनन्यधीः ॥ 
अथवा घ्रयेषिम्बाभ ध्यात्वा विच्छे्यमग्रतः । 
खभोनुूपया शक्तया गर्तं तमनुचिन्तयेत् ॥ 
अनेन विधिना तख मृढनुद्धेदुरात्मनः । 
विज्ञानमनच्रविदयाद्या न उबेन्त्युपकारिताम् ॥ 
अपराधसहसेस्त महाकोपसमन्िितः । 
विधिमेनं प्रङक्बीत करीडाथं नतु जातुचित् ॥' 

(मा०वि० १८।६६) 

इति ॥ ५५ ॥ 
( कोर ननु आत्मनो ज्ञानक्रिये रूपं तदाद्मनो 

ज्ञानापहरणात् नाश एव स्यात्, नहि अस्माकं 
काणादादिवत् आत्मन्ञानयोः युणगुणिभावोऽ- 
भिमत इति कथमेतदस्मदागमेऽभिहितमिदया- 
शङ्कते 

ननु विज्ञानमासस् 
कथं हते क्षमं भवेत् । 

अतो विज्ञानहरणं 
कथं श्रीपूवं उच्यते ॥ ५६ ॥ 
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एतदेव प्रतिविधत्ते 
उच्यते नास्य रिष्यस्य 

विज्ञानं रूटिमागतम् । 
तथात्वे हरणं कस्मा- 

त्पूणेयोम्यत्वशाखिनः ॥ ९७ ॥ 
नहि एतञ्ज्ञानमस्य रिष्यस्य रूदिमागतं 

शृद्धतासुपागतमिव्यथः । रूढयुपगमे हि परे पूर्णे 
धाभि फेक्यार्म्यापत्तिसदहिष्णतया शछाघमा- 
नस्य ज्ञानस्य कथङ्कारं हरणमेव स्यात् , एवं हि 
आत्मनो नाद एव भवेदिस्य॒क्तप्रायम् ॥.५ 

नन्वस्योपदेशस्तावत् वृत्त इति किमिति न 
ज्ञानं रूडिमागतमियारा ज््याह 

किसेष वामय। शक्तया 
मूटो गां विभोः कृतः । 

स्वभावादेव तेनास्य 
विदयायमपकारकम् ॥ ५५८ ॥ 

ननु विख्यशक्तयाघ्रातत्वादस्य खभावत एव 
चेत् विव्यायमपकारकं; तत् गुरुः किमर्थ विज्ञा 
नापहरणं कुयादिलयाराङ्ख्याह 



२८४ श्रीतत्रारोके । 

गुरूः पुनः रिवामिन्नः 
सन्यः पञ्चविधां कृतिम् । 

कुयायदि ततः पूणे- 
मधिकारित्वमस्य तत् ॥ ५९ ॥ 

अतो यथा शुदतच्व- 
खष्टिसिलयोपखाल्यये । 

योजनानुयरहे काय- 
चतुष्केऽधिकृतो गुरः ॥ ६०॥ 

रिवाभेदेन तत्कया- 
तदत्पञ्चममप्ययम् । 

तिरोभव।भिघं करदं 
तथासौ रिवतास्मकः ॥ ६१ ॥ 

अत इति पञ्चक्रलयकारिखेन प्रणोधिकारि- 
त्वात् । तदिति कायेचतुष्कम् । एवं कृलयपञच- 
ककारिस्वेन अस्य कं स्यादित्याराङ्खयोक्तं तथासो 
शिवतार्मक इति ॥ ६१ ॥ 

एवं च भ्रेयोरूपत्वादेव कचिदपि नायं कु- 
प्येदियाह 
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अत एव शिवे शाखे 
ज्ञाने चाश्चासभाजनम् । 

गुरोमूढतया कोप- 
धामापि न तिरोहितः ॥ ६२॥ 

अतः रिवात्मकखादेव युरोभूतपूर्ैगलया 
रोवराखरादो आश्वासभाजनं मूढतया तिरोहि. 
तोऽपि रिष्यो न कोपधाम, नास्य युरुणा कोषः 
कायं इत्यथः ॥ ६२ ॥ 

नु किमेतदुक्तं यद्यस्येव गुरुः कुपित 
एव संसारी तिरोहितः इत्युच्यते इत्याह 

गुरुं कुपितो यस्य 
स तिरोहित उच्यते । 

संसारी 
सत्यमेवं, सतु युरुनिंखिलजगदुदहिधीषाप- 

रतया परमकारुणिकः परमेश्वर एव, सच स- 
ज्ञानमय इति कः कस्य कोपं कुयोदिलयाह 

सतु देवो हि 
गुरुनं च सषाविद्ः ॥ ६२ ॥ 



२८८ श्रीतत्रारोके । 

तत एव च शाखादि- 
दूषको यद्यपि क्रुधा । 

न दह्यतेऽसो गुरुणा 
तथाप्येष तिरोहितः ॥ ६४ ॥ 

हिरवधारणे । श्रषाविद इति मिथ्याज्ञान 
रूप इत्यथः, तथाते भवेदेव कोपस्यावकाडश 
इत्यारायः । तत इति मिथ्या्ञानरूपत्वाभावा- 
देव । तथापीति वस्तुमदिश्नो दुरखुष्यखात् ॥६४॥ 

तदेव अस्द्भरूणामपि मतमिलयाह 
अस्सहवागमस्त्वेष 

तिरोभूते स्वयं शिरो । 
न कुप्येन्न शपेद्धीमान् 

स हयनमाहकः सदा ॥ ६९५॥ 
तर्य ॥ ६५ ॥ 
नहि अस्य खयमेव तिरोधित्सोरतरान्यत्कि- 

चित्कर्तव्यमवरिष्यते यदनेनापि कायंमिदयाह 

इरोच्छाचोदितः पादो 
यदि कण्ठे निपीडयेत् । 
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किमाचार्यण तत्रास्य 
कायो स्यात्सहकारिता ॥ ६६ ॥ 

किं काया स्यादिति नात्र सहकारिणा क- 
शिदथं इयथः ॥ ६६ ॥ 

ननु ययेवं, तच्छिवाभेदिनोऽस्य पञ्चविध- 
क्रुल्यकारित्वं किं न खण्च्येतेलयाराज््याह् 

हिवाभिन्नोऽपि हि गुरु- 
रनुयरहमयीं विभोः । 

मुख्यां राक्तेमुपासीनो- 
ऽनुग्रहीयात्स सवेधा ॥ ६७॥ 

यदुक्तं तत्र 
अनेन विधिना मरो विज्ञानादपरेण न । 
शक्यो योजयितं भयो यावत्तेनेव नोद्धतः ।॥' 

(मा०वि०१८।६७) 
इति ॥ ६७ ॥ 

ननु तहिं किमथ विज्ञानापहरणं यादि. 
व्यायुक्तमिटयारा ङ््याह 

स्वातन्यमाच्रज्ञ्ये तु 
कथितं शाख इद्डाम् । 

३६७ 
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न कायं पततां हस्ता- 
टम्बः सह्यो न पातनम् ॥६८॥ 

एवमस्य कृपापरेणेव भाव्यमिदयाह 

अत स्व स्वतचत्वा- 

दिच्छायाः पुनरनसुखम् । 
प्रायशिततेर्विरोध्येनं 

दीक्षेत कपया गुरूः ॥ ६९ ॥ 
सखतच्रत्वादिति एतदेव हि नाम अस्याः खा- 

तघ्यं य्निग्रहीतस्यापि पुनरनुयह् इति ॥६९॥ 

ननु इतः पतितस्तिरोहित एव उच्यते 
इत्युक्तम्, एवमसो ततोऽपि च इतराशस्ततया 
पतितस्तदुभयश्रष्टतादिहापि कथमनुयराद्यः 
स्यादिव्याशाङ्ख्याह 

उर्वैरष्रो प्रपन्नः स- 
न्ननाश्चस्तस्ततः परम् । 

अधःशाखं व्रपयापि 
न श्रेयःपात्रतामियात् ॥ ७० ॥ 
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अधोदृष्ठौ प्रपन्नस्तु 
तद्नाशचस्तमनसः । 

उरध्वदासनभाक् पापं 
तचोञ्ञेच िवीभवेत् ॥७१॥ 

एतदेव टष्रान्तोपदशनेन घटयति 
राज्ञे दह्यन्नमालयाड- 

भूतोऽपि हि विहन्यते । 
विपर्ययस्तु नेयेव- 

मूर्वा दषं समाश्रयेत् ॥५२॥ 
अत एव अस्मच्छाख्रमप्येवमिलयाह 

श्रीपूरवेशञाख्रे तेनोक्तं 
यावत्तेनेव नोद्रतः । 

एतदेव तात्पयेतो व्याचष्टे 
अत्र ह्यर्थाऽयसेताव- 

तपूवाक्तज्ञानटेहितः ॥ ७३. ॥ 
गुरुस्तावत्स एवात्र 

तच्छब्दे नावसखरश्यते । 
अविषतिपत्तियोतकस्तावच्छब्दः ॥ 



२९२ श्रीतघ्रारोके । 

एवकाराथमप्याह 

तादक्स्वभ्यस्तविज्ञान- 
भाजोष्वेपदशाटिना ॥ ७९ ॥ 

अनुद्तस्य न श्रेय 
एतदन्यगुरूद्धुतेः । 

अत पएवाम्बुजन्माके- 
टष्ठान्तोऽत्र निरूपितः ॥ ७९ ॥ 

निरूपित इवयेतदिवरण एव पथिकायाम् । 
यदुक्तं तत्र 

(दिवाकरकरासार विरहात्सुंचत्कजम् । 
सत्खप्यन्यग्रहमहःखेति नेव विकासिताम् ॥ 
एवं शिष्यहृदम्मोजं गुरुपाद विवर्जितम् । 
निमीटद्विकसत्येव पृनस्तत्पादपाततः ॥' 

इति ॥ ७५॥ 
ननु अस्य अन्योऽपि युरूरस्तु तेनेव गुरुणा 

कोऽथ इ्याशङ्कां दष्टान्तान्तरेणापि निरव- 
कारायति 

त्रिजगच्योतिषो ह्यन्य- 
 तेजोऽन्यच निशाक्तः । 
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 ज्ञानमन्यत्रिकगुरो- ` 
रन्यत्वधरवतिनाम् ॥ ७६॥ 

ननु एवमन्तरा चेदस्य गुरोः पिण्डपातो 
वृत्तः, तदा अनेन किं कायमिदयाराङ््याह् 

अत एव पुरामूत- 
गुवेभावो यदा तदा । 

तदन्यं रक्षणोपेत- 
माश्रयेत्पुनरुन्सुखः ॥ ७७ ॥ 

अस्य च अत्र टक्षणं 

५यः पुनः सवेत्वानि"* ˆ ˆ“ ।॥ (मा०वि० २।१०) 

इत्यादिनोक्तम् ॥ ७७ ॥ 

तस्िस्त॒ जीवति तच्यागो न काये इद्याह 

सति तस्मिस्तून्सुखः स- 
न्कसानह्यायदि स्फटम्। ` 

स्यादन्यतरगो दोषो 
योऽधिकारापघातकः ॥ ७८ ॥ 

 एवमूध्वैश्ासनस्थ एव गुरुराश्रयणीय इति 



२९४ श्रीतत्रारोके । 

अत्र तात्पयम् । सति त॒ दोषे परस्परस्यापि 
त्यागः कायं इल्याह यदीदयादि ॥ ७८ ॥ 

ननु किमत्र खोकिको दोषो आद्यः रा- 
ल्रीयो वेदाराज््याह 

दोषश्चेह न खोकस्थो 
दोषत्वेन निरूप्यते । 

जज्ञानख्यापनायुक्त- 
ख्यापनात्मा वसो मतः॥७९॥ 

शिष्यस्यापि तथामूत- 
ज्ञान नाश्वस्तरूपषता । 

सुख्यो दोषस्तदन्ये हि 
दोषास्तसप्र मवा यतः ॥ ८० ॥ 

दाखीयस्येव दोषस्य खरूपं निरूपयति अ- 
ज्ञानेयादिना । अपिशब्दाद्धरोरिति भ्यते, तेन 
गुरोः शिष्यस्य च असो मुख्यो दोषो मत इति 
संबन्धः । तत्र तावद्भरोरज्ञानं ज्ञतेऽपि ख्यापयि- 
त॒मसामभ्यम्, तच्वेऽपि अयुक्तस्य अथस्य ख्या- 
पनमिति । अन्यं इति युरोरषिहितानुष्टानादयः; 
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रिष्यस्य च युर्वपरियहादयः । हिवोक्या- 
टङ्कार ॥ ८० ॥ 

 शुर्वपरिपरहादेश्च ज्ञानानाश्वासहेतुकत्वमेव 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दष्टान्तमुखेन द्रढयति 

न ध्वस्तव्याधिकः को हि 
भिषजं बहू मन्यते । 

असूयुनूनमध्वस्त- 
व्याधिः स्वस्थायते बटात्॥८१॥ 

एवं ज्ञानसमाश्वस्तः 
किं किंन गुरवे चरेत्। 

नो चेन्नूनमविश्वस्तो 
विश्वस्त इव तिष्ठति ॥ ८२॥ 

यथाहि ध्वस्तव्याधिः सवां जनः तलप 
सादोपनतप्राणा वयमिलयेवं भिषजे बहमानं 
कुर्यात् , तं प्रति असूयुरीष्योवान् पुननिंश्चितम- 
ध्वस्तव्याधिमखस्थमपि आत्मानं खस्थमिव 
वलात् मन्यते, तथा ज्ञानसमाश्वस्तः शिष्यो 
गुरवे किं नाम न आनुयुण्यमाचरेत्, ज्ञानं परति 



२९६ श्रीतघ्रारोके । 

अनाश्वस्तस्त वस्तुवरत्तेन अविश्वस्तोऽपि कि 
मम य॒रुणा कायमिति विश्वस्त इव तिष्ठति 
खात्मन्येवं ब्रथामिमानं विदध्यादिदयथः ॥८२॥ 

ननु गुरोः शाखरीय एव दोषो आद्यो न 
रोकिक इत्यत्र किं प्रमाणमित्याराङ्ख्गाह 

अज्ञानादय एवेते 
दोषा न खोकिका गुरोः । 

इति ख्यापयितं प्रोक्तं 
माटिनीविजयोत्तरे ॥ ८३ ॥ 

न तस्यान्वेषयेदत्त 
स्युभं वा यदि वाञ्युभम् । 

स एव तदहिजानाति 
युक्तं चायुक्तमेव वा ॥ ८४ ॥ 

अकार्येषु यदा सक्तः 
प्राणद्रव्यापहारिषु । 

तदा निवारणीयोऽसो 
प्रणतेन विपश्चिता ॥ ८५॥ 
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विरोषणमकायांणा- 
सक्ताभिघ्रायमेव यत् । 

तेनातिवार्यमाणोऽपि 
यद्यसौ न निवर्तते ॥ ८६ ॥ 

तदान्यत्र कचिट््वा 
रिवमेवानचिन्तयेत् । 

नान्वेषयेदिति । यदुक्तं 

श्रपित्सायां समाचारं गुरोरन्येषयेत यः । 
स सदवरं समासाद्य सीघ शिवमवाप्ुयात् ॥ 
उध्वं तत्पादपतनान्नासख कांचन कालिकाम् । 
गृह्णीयात्सा मलिनयेच्छिष्यसेवोज्वलां धियम् ॥' 

इति । स एव विजानातीति तस्येव शाखरपार- 
द्मस्वात् । उक्ताभिप्रायमिति प्राणद्रव्यापहारि- 
त्वस्य खोकिकत्वात् ॥ 

ननु यद्येवमसौ कायाकायविवेकं न जानी- 
यात्, तत् 

“गुरोरप्यवरिप्रख कायो कायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नखय परिदयागो विधीयते ॥' 

३८ 



२९८ श्रीतत्रारोके | 

इत्यादिटरा तस्य परिदयाग एव क्रियतां, किम- 
न्यत्र गमनेनेदाशङ्ख्याह 

न ह्यस्य स गुरते स्या- 
दोषो येनोषरे कृषिम् ॥ ८७ ॥ 

कुयाद्रजेनिशायां वा 
स ववथप्राणहारकः । 

तदीयाप्रियभीरुस्त 
परं तादशरमाचरेत् ॥ ८८ ॥ 

यतस्तदपरियं नेष 
श्रणुयादिति भाषितम् । 

नच एतदस्मच्छाख्र एवोक्तमिदयाह 

श्रीमातद्धे तदुक्तं च 
नाधीतं भूमभीतितः॥ ८९॥ 

भूमभीतित इति अन्थविस्तरभयादियथः । 
तत् ततः खयमेव चयापादादेरनुसतव्यम् ॥८९॥ 

नतु यावत्तेनैव नोद्धत इति किं युवन्तर- 
ठयवच्छेदपरमवधारणम् , उत॒ खतोषिवेकनि- 
षेधपरमपीदयाशङ््याह 



९२ शो] त्रयोर्विंशतितममाहिकम्। २०९ 

यच्चेतदुक्तमेताव- 
त्कतेव्यमिति तद्धवम् । 

तीनराक्तेयहीतानां 
स्वयमेव हदि स्फुरेत् ॥ ९०॥ 

ययेवं, तत्कृतं य॒रुणेलयाराङ्खयाह 

उपदेश्स्त्वयं मन्द- 
मध्यराक्तेर्निजां कमात् । 

दाक्तिं वरयितुं प्रोक्तः 
सा ह्येवं जाञ्वरीलयरम् ॥९१॥ 

एतदेव टण्टान्तयति 

टटानरागसुभग- 
संरम्भाभोगभागिनः । 

स्बोह्धासि स्मरसवसं 
दाल्यायान्यत्र दयते ॥ ९२ ॥ 

अन्यत्रेति अटटानुरागे ॥ ९२ ॥ | 

ननु स्वोंऽयमणुवगंः चित एव परिस्फु- 
रति, सा च सवेत्रापि अविरिष्टा, तत्कथमिद- 



३०० श्रीतत्रारोके । 

मसमज्ञसं दष्टान्तितं यत् कस्यचित् खत एव ए- 
वेरूपत्वमुछ्छतसेत् , कस्यचिच्च अन्यदित्यार ङ््याह 

नन्वेष कस्मादृष्टान्तः 
किमेतेनाश्चभं कृतम् । 

चित्स्पन्द्ः सवेगो भिन्ना- 
दुपाधेः स तथा तथा ॥ ९३ ॥ 

एतदेवोत्तरयति किमिदयादिना। ननु कि 
नामेतेन टष्टान्तेन असमञ्जसीकृतम् । स हि 
चिस्स्पन्दः सर्वत्र अविशिष्टोऽपि तत्तद्धिन्नोपा- 
धिदोरात्म्यात् तथा तथा विचिच्रतामाश्रये- 
दिलयथः ॥ ५३ .॥ 

तामेव विचित्रतां दशयति 

भवेत्कोऽपि तिरोभूत 
पुनरुन्सुखितोऽपि सन् । 

विनापि देश्िकास्प्रागव- 
त्स्रयमेव विसुच्यते ॥ ९४॥ 

सन्नपीति प्रागपि योज्यम् । प्राग्वदिति 
योदशाहिकादो षोक्तक्रमेणेयथंः ॥ ९९ ॥ 



९६ शरोऽ ] त्रयोरविंश्चतितममाहिकम् । २०१ 

नवु तिरोभूतोऽपि किं सांसिद्धिकन्ञान- 
भाग्भवेदिल्याशङ््याह 

प्रकारस्त्वेष नात्रोक्तः 
राक्तिपातबरखटतः । 

असंमान्यतया चात्र 
टखटकोपप्रसादवत् ॥ ९५ ॥ 

नहि अयमत्र तिरोभूत सांसिद्दिकलक्षणः 
पकार उक्तः, कितु प्रकरणात् संभवमात्राभि- 
प्रायेण प्रदरितो यदयं तिरोभूतः शक्तिपात. 
वलात् गतो मन्दमन्द प्रायरक्तिपातभागिदथः। 
असंभावनीयं चेतत् यथाहि राजादिना दट- 
तया कोपपाच्रीकृतस्य कस्यचित् विना परो- 
परोधं समनन्तरमेव तदीयः प्रसादो न भवेत्, 
तथा अस्यापि षिना देशिकं कथङ्कारं खयमेव 
ज्ञानमाविभेवेत् । इयता च विषयद्वारेण ज्ञा- 
नापहरणमेव विभक्तम् ॥ ९५ ॥ 

एतच ुरोरवदयं पाटनीयमिदयाह 

इत्येष यो गुरोः प्रोक्तो 
विधिस्तं पारयेहुरुः । 



३०२ श्रीतच्रारोके । 

अन्यथा न रिवं याया- 
च्छीमत्सारे च वणितम् ॥९६॥ 

श्रीत्रिकसारोक्तमेव परति 

अन्यायं ये प्रकुवेन्ति 
राखाथं वजेयन्यर्म् । 

तेऽधेनारीरपुरगा 
गुरवः समयच्युताः ॥ ९७॥ 

अ्धनारीरापुरेति । यदुक्तं तत्र 
उपरिष्टाद्िन्दतखमीश्वरस्तत्र देवता । 
विधिः समयिनां तत्र कथितस्तव निधथितम् ॥ 
तद्व अथनारीशो महाभुवनसंङलः । 
स्कन्दयामटतनच्रे तु अनन्तः परिकीर्तितः ॥ 
समयाचारस्रष्टानामाचायणां यश्चखिनि । 

निरोधकत्वे संतिष्ठेदित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
अन्यायं ये प्रहन्ति ग्रन्था नार्थयन्ति ये। 
तेषां तत्र निवासस्तु अन्यायपथवर्तिनाम् ॥' 

इति ॥ ९७ ॥ 

एतच न केवलमन्रेवोक्त, यावदागमान्तरे- 
ष्वपीलयाह् 



१०० शछोऽ ] त्रयोर्विश्चतितममाहिकम् । ३०३ 

अन्यत्राप्यधिकारं च 
नेयादिः्येशतां जेत् । 

अन्यत्र समयत्यामा 

त्कव्यादत्वं शतं समाः ॥ २८ ॥ 
यदुक्तम् 

“अधिकारं न चेत्डुयादियेश्षः खात्तनुक्षये ।' 

इति । तथा 
'समयोटद्वनादेवि कव्यादस्वं शतं समाः ॥' 

इति च ॥ ९८ ॥ 
अत्रेव वाक्यत्रये तात्पयेतो विषथविभाग- 

माचष्टे 

इयनत्तत्रत्यतात्पर्यं 
सिद्धान्तगुरुरु्रयः । 

भवेविशाचवियेशः 
सुद् एव त॒ तान्रिकः ॥ ९९ ॥ 

षडधेदैशिकश्चाध- 
नारीशमुवनस्थितिः । 

उन्नय हृति उष्टङ्धितसमय इदयथः । एतच 



३०४ श्रीतत्रारोके । 

उत्तरत्रापि योज्यम् । शुद्ध इति साक्षाद्ियेश्च- 
रूपः । ताज्रिको भैरवीयदरोनादिनिष्ठः ॥ 

अच्रापि विषयविभागमाह 

एषा कमेप्रधानानां 
गुरूणां गतिरुच्यते ॥१००॥ 

ज्ञानिनां चेष नो बन्ध 
इति सव्र वर्णितम् । 

इदानीं साधकत्मभिधातुं तदभिषेके पूर्वोक्तं 
विधिमतिदिराति 

साधकस्याभिषेकेऽपि 
सर्वोऽयं कथ्यते विधिः ॥१०१॥ 

अत्रापि विरोषमाह 
अधिकारापेणं नात्र 

नच विद्ात्रतं किर । 
साभ्यमन्रापेणं त्वत्र 

स्रोपयोगिक्रियाक्रमे ॥१०२॥ 
समस्तेऽप्युपदेशः स्या- 

निजोपकरणापणम् । 



१०२ ®ो०] त्रयोरविंशतितममाहिकम् | ३०५ 

उपदेश इति । यदुक्तम् 
अनयोः कथयेज्ज्ञानं भरि विधं सम्यगप्यलम् । 
खकीयान्ञां ददेयोगी खक्रियाकरणं प्रति ॥' 

इति । निजोपकरण इति । यदुक्तं 
(साधकखाधिकाराथमक्षमारादि कस्पयेत् । 
मन्रकरपाक्षुघत्रं च खरिका छत्रपा दुके ॥ 
उष्णीपरदहितं दखा प्रविद्य शिवसंनिधो । 
साध्यमनव्रं ददेत्पथात्पुष्पोदकस्षमन्वितम् ॥' 

इति ॥ 
एतदेव भरथमार्धेनोपसंहरति 

अभिषेकविधिनिरूपितः 
परमेशेन यथा निरूपितः ॥१५३॥ 

इति हिवम् ॥ १०३ ॥ 
श्रीसद्वर्सेवारससनातनाभ्यासदुरेलितब्र्तः । 
आहिकमेतदमलमतिव्योकार्षीजयरथस्नयोविंशम् ॥ 

इति श्रीतग्रालोकविवेके ऽभिषेकप्रकारानं नाम त्रयो- 

बिद्यमाहिकम् ॥ २२३ ॥ 

शलस्य पयानटकतयकान्यनतयर्विरयस धन 



जय 

श्रीतत्राखोके । 
श्रीमन्महदामाहेभ्वराचायोभिनवगप्तविरचिते 

श्रीजयरथङतविवेकाख्यरटीकोपेते 

चतुर्विरशतितममाह्किकम् । 

यः परमामतकुम्मे धाचि परे योजयेद्रताञ्मपि। 
जगदात्मभद्रमूरतिं्दिंशत शिवं मद्रमूतिवंः ॥ १ ॥ 

इदानीं दितीया्धेन अन्येष्टिविधिमभिधा- 
तुमुपक्रमते 

अथ शाम्भवशासनोदितां 
सरहस्या श्रण॒तान्यसंस्क्रियाम् 9 

तत्र अधिकारिखरूपं तावन्निरूपयति 

सवेषामधरस्थानां 
गुवेन्तानामपि स्फुटम् । 

दाक्तिपातास्पुराप्रोक्ता- | 
त्कुयादन्देषिदीक्षणम् ॥ २ ॥ 



५ छो० ` चतुर्विशतितममाहिकम् । ३०७ 

उध्वेरासनगानां च 
समयोपहतातव्मनाम् । 

अन्त्येषठिदीक्षा कतेव्या 
गुरुणा तच्वेदिना ॥ २ ॥ 

अधरस्थानामिति वैष्णवादीनामर् । शक्ति- 
पातादिति बन्ध्वादिगाढाभ्यथनाद्वारकात् । पु 
रेति मरतोद्धारदीक्लायाम् । उर्वैरासनगाना- 
मिति शेवादीनाम् ॥ २॥ 

किमच्र पमाणमिलयाराङ््याह 

समयाचारदोषेपु 
प्रमादाटस्खटितस्य हि । 

अन्त्येष्टिदीक्षा कार्यति 
श्रीदीक्षोत्तरशासने ॥ % ॥ 

अत्रेव इतिकतेव्यतामाह 

यत्किचित्कथितं पूवं 
म्रतोद्धाराभिधे विधो । 

प्रतिमायां तदेवात्र 
सवे शवतनो चरेत् ॥ ५॥ 



३०८ श्रीतत्रारोके । 

अत्र च आगमान्तरीयो विष इत्याह 

श्रीसिद्ातन्रकथितो 
विधिरेष निरूप्यते । 

तमेवाह 

अन्तिमं यद्ध वेत्पूव 
तत्कृत्वान्तिममादिमम् ॥ ६ ॥ 

संहयेकेकमिष्ियां 
सान्त्येष्िर्हितयी मता । 

पूजाध्यानजपाडुष्- 
समये नतु साधके ॥ ७॥ 

पिण्डपातादयं सुक्तः 
खेचरो वा भवेस्प्रिये । 

आचार्ये तच्वसंपन्न 
यत्र तत्र सृते सति ॥ < ॥ 

अन्त्येष्टि्नेव वियेत 
शद वेतस्यमूधनि । 

इह यन्मन्रवणोदि अन्तिमं तत् प्रव, यच्च 



११०] चतुर्विद्तितममाहिकम् । ३०९ 

आदिमं तदन्तिमं त्वा एकेकं संह संहार 
कऋमेणोचाये येयमिष्टिः, सा अन्तादारभ्य अन्तं 
यावच इष्टिरित्यथः । सा च समयिपुत्रक- 
योरेव कार्यैलयाह द्वितयी मतेति । अमूधनीति 
मूधेशब्दस्य देहोपटक्षकतया तदभिमानश्चून्य 
इत्यथः । अनयोश्च अन्येषयभावे विरोषणद्वारेण 
हेतूपन्यासः ॥ 

न केवट समयखोपोपहतानामेव एषा काया, 
यावदन्येषामपीदयाह 

मन्रयोगादिभि्यं च 
मारिता नरकेतुते॥९॥ 

कायौ तेषामिहान्त्येष्ठि- 
गुरुणातिकृपाटुना । 

न मण्डटखादिक त्वत्र 
भवेच्छमाशानिके विधो ॥१०॥ 

केचित्तदपि कतव्य- 
मूचिरे प्रेतसद्यमनि । 

पूजयित्वा विभुं सवे 
न्यासं पूवेवदाचरेत् ॥ १३ ॥ 



१० श्रीतत्राखोके । 

संहारक्मयोगेन 
चरणान्मूधपश्चिमम् । 

तयेव बोधयेदेनं 
क्रियाज्ञानसमाधिभिः ॥ १२ ॥ 

क्रियायेव श्रीकुखगहयोक्त्या विभज्य दशयति 

बिन्दुना रोधयत्तच 
राक्तिबीजेन वेधयेत् । 

घद्रयेन्नाददेश त॒ 
तरिदारेन त॒ ताडयेत् ॥ १२ ॥ 

सुपुख्नान्तगतेनव 
विसर्गेण पुनः पुनः । 

ताडयेत कराः सवा 
कम्पतेऽसो ततः पद्यः ॥१९॥ 

उर्क्षिपेदामहस्तं वा 
ततस्तं योजयेत्परे । 

प्रययेन विना मोक्षो 
ह्यश्रदधेयो विमोदहितेः ॥ १९५॥ 



१६ छोऽ | चतुर्विशतितममादिकम् । २११ 

तदथमेतदुदितं 
नतु मोक्षोपयोग्यदः । 

इत्यूचे परमेराः श्री- 
कुटगङ्करदरासने ॥ १६ ॥ 

इह खदु आचायों बिन्दुना पाणेन महा- 
जारयोगक्रमेण आ्रृष्टं पादाव तमात्मानं 
सखामेदेन हदि रोधयेत, तदनु मध्यधामायुपरवे- 
दोन तत एव परभृति उर्ध्वोध्वाक्रमणतया श- 
क्तिवीजेन अश्रतार्णेन अनुविद्धं विदध्यात् , 
नाददेशे तदनु घटयेत् रोद्रयन्थिविभेदनेन 
स्पन्दं आहयेत्, ततोऽपि चिशरुखवीजेन बदह्य- 
रंधान्तमास्फाटयेत् , तदनु परिप्रणं चान्द्रमसं 
रूपमुद्हता सवातीतदशाधिश्चायिना विसर्गेण 

“पुरुषे पोडश्कठे 4 | # 

इव्यायुक्तया सवाः षोडश्ञापि कठाः पुनः पुन- 
स्ताडयेत स्वाविमेदेन आक्रमेत। येनासो उद्धाय- 
पशुः कम्पते, वामं वा हस्तमुर्क्षिपेत् । ततः प- 
लयोत्पादानन्तरं परे योजयेत् प्रणसंबिदात्मनि 
अस्य योजनिकां कयोदिदयथंः ॥ १६ ॥ 



३१२ श्रीतत्रारोके । 

यदि नाम अस्य प्रययस्य एकान्ततो मोक्षो 
पयोगित्वं नास्ति, तत् किमेतेनेयाराङ््याह 

साध्योऽनुमेयो मोक्षादिः 
प्रत्ययेयदतीन्दियः । 

अत्राप्यस्ति शाखान्तरीयो विरोष इत्याह 
दीक्षोत्तरे च पुर्यघ्र- 

वगापणमिरहोदितम् ॥ १७॥ 
तदेवाह 

तद्िधिः श्ुतिपत्रेऽञ्जे 
मध्ये दैवं सदारिवम् । 

ईरारद्रहरिबह्य- 
चतुष्कं प्राग्दिगादितः ॥१८॥ 

पूजयित्वा श्युतिस्पर्शो 
रसं गन्धं वपुद्यम् । 

ध्यहंक्ृती मनश्चेति 
ब्ह्यादिष्वपयेत्कमात् ॥ १९ ॥ 

एतेषां तपणं करत्वा 
दातहोमेन देशिकः । 
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एषा सान्यासिकी दीक्षा 
पुयष्टकविरोधनी ॥ २० ॥ 

वपुरिति रूपं बह्यादिषु कऋमादपयेदिति। तदुक्त 
(कराश्ुद्यवसाने त॒ ब्रह्माणं कारणाधिपम् । 
खनामप्रणवाह्वानपूं संतप्य चाप॑येत् ॥ 
शब्दस्पर्शौ लयजेदसिन् व 1 | 9 

“रसं पुयेष्टकांशं तु अर्षयेद्विष्णवे सदा ॥' 

(प्रणवादि ततो रुद्रमावाद्यासाप्य पूजयेत् । 
ततोऽस विन्यसेदेवि गन्धरूपे धुवाहुतेः ।॥ 

इति 
'खनास्ना प्रणवाद्येन ईशमावाह्य पूजयेत् । 
संपूज्य हृत्वा संतप्ये बुद्धं कृतिन्चं शकम् ॥ 
सदारिवमथावाद्य मूरुमत्रं समचरन् । 
मनः पुयेष्टकांशं तु विन्यसेत्कारणेश्वरे ॥' 

इति च ॥ २० ॥ 
एवमस्य संस्कारमभिधाय, तत्प्रयोजनमाह 

€ प 

पुय कस्याभव च 

न स्वगेनरकादयः । 
तथा कृत्वा न कतेव्यं 

रोकिकं किंचनापि हि ॥२१॥ 



३१४ श्रीतत्रारोके । 

उक्त श्रीमाधवकुटे 
रासनस्थो खतेष्वपि । 

पिण्डपातोदकारूवादि 
रोकिकं परिवज॑येत् ॥ २२॥ 

चो हेतो । तथेति उक्तेन पकारेण ॥ २२ ॥ 
सखशाखविहितं कायेमेवेलयाह 

शिवं संपूज्य चक्राच 
यथाराक्ति समाचरेत् । 

कमाज्रिदशमत्रिरा- 
त्रिरावत्सरवासरे ॥ २२ ॥ 

रीति पषथमचतुथयोरुपलक्षणम्, दङमेति 
एकादरास्यापि ॥ २३ ॥ | 

पतदेव पथमार्धनोपसंहरति 

इत्युक्तोऽन्येष्टियागोऽयं 
परमेश्वरभाषितः ॥ २४ ॥ 

इति शिवम् ॥ २४ ॥ 
दीक्षवैचक्षण्यप्रथितजयो जथरथाभिख्यः । 
आदहिकमेतचतुरं कतविवरति व्यरचयचतुविंशम् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेकेऽन्प्येष्टिप्रकाश्चनं नाम 
चतुर्विश्चतितममादिकम् ॥ २४ ॥ 



य 

श्रीतब्राखोके । 
भ्रीमन्मदामादेभ्वराचा्याभिनवगप्तविरचिते 

श्रीजयरथङूत विघेकाख्यलैकोपेते 
"=" 0 

पञ्चर्विरातितममाह्धिकम् । 

मीममधिष्ठाय वपुभेवमभितो भावयुन्निव यः । 
प्रभवति हदि भक्तिमतां शिवप्रदोऽसां शिवोऽस्तु सताम् ॥ 

इदानीं द्ितीयार्धन श्राद्धविधिमभिधातुमाह 

अथ श्राद्धविधिः श्रीम- 
त्डर्धाक्तो निगयते ॥ १ ॥ 

नन तरिकददौने कुत्र नाम असो श्राद्धविधि- 
रुक्त इद्याराङ््याह 

सिद्धातन्त्रे सूचितोऽसो 
मूतियागनिरूपणे । 

सूचित इति नतु साक्षात् खकण्टेनोक्तः । 
यदुक्तं तत्र 

शूतकख गृहे बाथ कर्तव्यं वीरमोजनम् । 



३१६ श्रीतत्रारोके । 

इति 
श्राद्धपक्षे त॒ द्ातम्यम् क |' 

इति च ॥ 
कस्य कदा केश्चायं कायं इत्याशङ्याह 

अन्त्येष्ठया सुविद्युद्धाना- 
मद्युद्धानां च तदहिधिः ॥२॥ 

त्ये तुर्यऽङ्गि दशमे 
मासि मास्यायवत्सरे । 

वर्षे वर्ष सर्वकारं 
कायस्तत्खेः स पूववत् ॥ २॥ 

तत्र प्राग्बदययजेहेवं 
होमयेदनरे तथा । 

अशुद्धानामिति अन्येव, नतु दीक्षा 
दिना । तत्खेरिति तस्य आत्मीयः रिष्यपुत्रादिः- 
भिख्िथः । स इति श्राद्धविधिः ॥ 

अत्रेव बिधिविरोषमाह 

ततो नेवेव्यमेव घ्रा 
गगरहीत्वा हस्तगोचरे ॥ % ॥ 



७ शो० ] पश्च्विशतितममाहिकम् । २१७ 

गुरुरत्नमयीं शक्ति 
वरृहिकां वीयरूपिणीम् । 

ध्यात्वा तया समाविष्ठ 
तं साध्यं चिन्तयेत्सुधीः ॥५॥ 

ततोऽस्य यः पाशवोंऽरो 
भोग्यरूपस्तमपयेत् । 

भोक्तर्येकालमभावेन 
शिष्य इत्थं रिवीभवेत् ॥ ६॥ 

तया समाविष्टमिति तदेकरूपतामापन्नमि- 
लयथः । तमिति भोग्यरूपं पारावमंशम् । इत्थ- 
मिति पारावरूपतापरियागात् भोक्रेकात्म्या- 
पच्येल्यथः ॥.६ ॥ | 

एतदेव विभज्य दशयति 

भोग्यतान्या तनुर्देह 
इति पाशाव्मका मताः 

श्राद्ध सृतोदतावन्त- 
यागे तेषां शिवीकृतिः ॥ ७॥ 

अन्येति बे्यरूपतया भोक्तरतिरिक्तेयथेः ॥ 

॥ > 



३१८ श्रीतत्रारोके । 

ननु दीक्षितः पिण्डपातादरध्वं स्वरसत एवं 

जिवीभवेदिति अस्य किमन्येष्वादिभिः, तत्रापि 

समयलोपनिव्रच्यभमेक एवास्तु विधिः, किमे- 

भिबेहभिरित्याशङ्गयाह 

एकेनेव विधानेन 
यद्यपि स्यात्कृताथता । 

तथापि तन्मयीमाव- 

सिये सर्य विधिं चरेत् ॥ ८ ॥ 

चरेदिति मुमुक्षोः ॥ < ॥ 

बुभुक्षोस्तु क्रियाभ्यास- 
भूमानो फरभूमनि । 

हेत् ततो म्रतोद्धारः 
श्रादायसमे समाचरेत् ॥ ९॥ 

उक्त च 

'दीक्षाज्ञानविश्चद्धानामन्दये्वाप्यमरात्मनाम् । 

तथापि का्थमीशोक्तं श्राद्धे वे विधिपूरणम् ॥' 

इति । अनेन च श्राद्धादेः भ्रयोजनसुक्तम् ॥ 



१२ शेऽ 1] पश्च्विश्चतितममाह्िकम्। ३१९ 

ज्ञानिनस्तव एतन्न किचिदपि उपादेयमिद्याह 
तचज्ञानाकविध्वस्त- 

ध्वान्तस्य तु न कोऽप्ययम् । 
जन्त्येष्टिश्रादविध्यादि- 

रुपयोगी कदाचन ॥ १० ॥ 
नयु अयमाचारो दद्यते यज्ज्ञानिनामपि 

म्रतिदिनादौ महाजनाश्चकाचादि पक्वैन्ति, 
तक्िमेतदुक्तमिलयाशङ्ख्याह 

तेषां त॒ गुरु तदग- 
वग्यसवह्यचारिणाम् । 

तत्सन्तानजुषामेक्य- 
दिनं पवदिनं भवेत् ॥ ११॥ 

गुर्विति पवेदिनविशेषणम् । तद्ग; पली- 
पुत्रादिः । वग्येः पुत्रादीनामपि पुत्रादिः । रे 
क्यदिनमिति परमेरोन सायज्यात् सरतिदिनम्॥ 

पवेराब्दस्य अचर प्रवृत्तो निमित्तमाह 
यदाहि बोधस्योद्रेक- 

स्तदा पवोह पूरणात् । 
आहेति परमेश्वरः, तेन बोधं पूरयतीति 

पर्वति ॥ 



२२० श्रीतच्राखोके । 

अतश्च एेक्यदिनवत् तदीयं जन्मदिनमपि 
तद्सन्तानजषां पव एवेदयाह 

जन्मेक्यदिवसो तेन 
पवेणी बोधसिदितः ॥ १२ ॥ 

अचरेव विरोषमाह 

युत्रकोऽपि यदा कस्मे- 
चन स्यादुपकारकः । 

तदा मातः पितुः रक्ते 
वामदक्षान्तराख्गाः ॥ १३२ ॥ 

नाडीः प्रवाहयेरेवा- 
यापयत निवेदितम् । 

अपिशब्दात् न केवलं गुरुः साधको वा। 
मातुः पितुरिति युरोस्तत्पस्या अपि ॥ 

नच णतत्खोपन्ञमेवोक्तभिदयाह 

श्रीमद्धस्णतन्ने च 
तच्छिवेन निरूपितम् ॥ ३९ ॥ 

नाडीभरवाहणे च युक्तिमाह 

तद्ाहकारपेक्षा च 
कायां तद्ुपसिद्धये । 



१७ शछो° 1 पश्चरविदातितममाहिकम् । २२१ 

सराच्छन्येनाथ तत्सिं 
विधिना भाविना चरेत् ॥१९५॥ 

तासां वामादीनां नाडीनां 
(विषुव द्वासरे प्रातदेक्षा वहति नाडिका । 
सायमन्यान्तरा मध्या योगिनां त॒ निजेच्छया ॥* 

इत्याद्युक्त स्ारसिकं वाहकारमपेक्ष्य, यदा 
सखमहिश्रेव वक्ष्यमाणेन विधिना तत्सिद्धिं बि- 
धाय नाडीपवाहणं कयादिति तात्पयाथः ॥१५॥ 

अन्र च समय्यादेः सर्व॑स्य सरशाल्रोक्त पव 
विधिन्याय्यः, न खोकिक इत्याह 

यस्य कस्यापि वा श्राद्ध 
गुरुदेवाभितपेणम् । 

सचकरेष्ठि भवेच्छोतो 
नतु स्यात्पारावो विधिः ॥१६॥ 

श्रो तविध्यभावे पाशवतवं हेतुः ॥ १६ ॥ 
एवमपि अत्र साधकं बाधकं च पमाणं 

द्ययितुमाह 
 श्रीमोकुटे तथा चोक्तं 

दिवशाख्रे सितोऽपि यः । 
४१ 



३२२ श्रीतघ्रारोके । 

प्रदयेति वैदिके भभ्- 
घण्टावन्न स किचन ॥ १७॥ 

तथोक्तदेवपूजादि- 
चक्रयागान्तकमंणा । 

रद्रत्वमेयसो जन्तु 
मोंगान्दिव्यान्समश्चुते ॥ १८ ॥ 

भस्मधण्टावदिति भम्ना हि घण्टान खं कार्यं 
कुर्यात्, नापि खोहमित्युभयभ्रष्टतामेव आसाद्- 
येदिल्य्थः । अत एवोक्तं न स किंचनेति ॥१८॥ 

भाविना विधिनेति यदुक्तं, तदेव दशेयति 
अथ वच्मः स्फुटं श्रीम 

स्सिद्धये नाडिचारणम् । 
श्रीसिद्धयोगीशरीमतोक्तमेव यन्थमथद्वा- 

रेण पठति 

या वाहयितुमिष्येत 
नाडी तामेव भावयेत् ॥ १९ ॥ 

भावनातन्मयीभावे 
सा नाडी वहति र्छटम् । 



२२ शो) पञ्च्विहातितममादिकम् । २२२ 

यदा वाहयितुं येष्ठा 
तदङ्क तेन पाणिना ॥ २०॥ 

आपीड्य कुक्षिं नमये- 
त्सा वहेन्नाडिका क्षणात् । 

येति मात्राद्युदेशानुसारं वामादययन्यतमा । 
भावयेदिति वहन्तीम् । यद्वेति अयोगिविष- 
यतया ॥ 

एवं नादीविधिममिधाय, श्राद्धस्य भोगमो- 
क्षदानहेतुखमस्तीयाह 

एवं श्राद्धसुखेनापि 
भोगमोक्षोभयस्थितिम् ॥ २१॥ 

कुयादिति रिषेनोक्तं 
तत्र तत्र कृपालुना । 

नयु दीक्षेव भोगमोक्षसाधिकेद्युक्तः, तत् 
कथं श्राद्धावययात्मनः चयांमात्रादपि एतत्स्यादि- 
लयाशङ्ख्याह् 

राक्तिपातोदये जन्तो- 
येनोपायेन दैरिकः ॥ २२॥ 



१२४ श्रीतच्रारोके । 

करोत्युद्रणं तत्त- 
न्निवांणायास्य कर्पते । 

एतदेव उपपादयति 

उदतां देवदेवो हि 
स चाचिन्तयप्रभावकः ॥ २३ ॥ 

उपायं गुरुदीक्नादि- 
हारमात्रेण संश्रयेत् । 

नच इयमस्मदुपन्ञेव युक्तिः, अपितु आगमो- 
ऽप्येवमिदयाह 

उक्तं श्रीमन्मतद्भाख्ये 
मुनिप्रश्चादनन्तरम् ॥ २० ॥ 

तच्र मुनिप्रश्चमेव तावदाह 

मुक्तिर्विवेकात्तानां 
दीक्षातो योगतो यदि । 

चयोमात्रात्कथं सा स्या- 
दियतः समसुत्तरम् ॥ २९५ ॥ 
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प्रहस्योचे विभुः कस्मा- 
दरान्तिस्ते परमेरितुः । 

सवानुग्राहकत्वं हि 
संसिदं टर्यतां किर ॥ २६ ॥ 

तदुक्तं तच्र 

“मुक्तेर्विवेकात्तच्वानां क्ष्मादीनां प्रविचारतः । 
दीक्षातोऽन्या सुनिर्णीता क्रियापादशृतास्पदा ॥ 
योगपादोत्थिता सिद्धा दतीया सापि शखते । 
चयौमात्रेण संसिद्धा चतुर्थीं सा कथं भवेत् ॥ 
प्रपत्तव्या शिवज्ञाने छिन्द्ज्ञानाङ्करं मम । 

इति ! अत इति प्रश्नानन्तरम् । सममिति 
अनुगुणम् । दद्यतामिति नात्र कस्यचिद्धिभ्रति- 
पत्तिरियथंः ॥ ६२ ॥ 

पतदेव र्टान्तोपदशंनेनोपपादयति 

प्राप्तमल्योविषव्याधि- 
राखरादि किं कारणम् । 

अल्पवा बह वा तदह्- 
द्नुध्या सुक्तिकारणम् ॥ २.७॥ 



३२६ श्रीत्रारोके । 

घुक्तयथसुपचयन्ते 
बाह्यटिद्भान्यम्नि तु । 

इति ज्ञात्वा न सन्देह 
इत्थं कार्या विपश्चिता ॥ २८ ॥ 

इयतेव कथं सुक्ति- 
रिति भक्ति परां श्रयेत् । 

यथाहि आसन्नमरणस्य रलो विषादि अल्पं 
वा बहू वा कारणं, साक्षादेतन्न कारणम् › किंतु 
भोगक्षय एव, तथा मुक्तावपि 

'तखेव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् । (म०भार०) 

इद्यादिटषया शक्तिपातेकलक्षणा अनुध्या भक्ति- 
रेव मुख्यं कारणम् । अमूनि पुनः बाह्यि- 
करानि दीक्षादीनि तथातादेव उपायमाच्नरूप- 
तया उपचरितानीदयथः । अतश्च श्राद्धाया- 
त्मनः चयौमात्रादेव कथं मुक्तिः स्यादिति न 
संरायितव्यम् । किंतु अच्र भक्तिरेव दार्द्येन 
आश्रयणीया येनेवं स्यात् । तदुक्तं तत्र 

“एतसिन्नन्तरे नाथः प्रहसख्ोवाच विश्वराट् । 
किमत्र कारणं ्ान्तेरनुध्यानविद्शैनात् ॥ 



२९ छो° ] पञ्चर्विदातितममाहिकम् । ३२७ 

सवोनुग्राहकतवं हि संसिद्धं परमेष्ठिनः । 
प्राप्रकाठसय चिद्धानि रश्यन्तेऽनेकधा यथा ॥ 
विषरूक्शस्रपूवोणि नच तान्यत्र कारणम् । 
मृलयोर्मोगक्षयाभावात्तद्रदत्रापि निथितम् ॥ 
अय॒ध्यानबलावेश्चाचयोदयाः प्रकटीटृताः । 
युक्तयर्थघुपचयेन्ते बाद्यलिङ्गान्यमूनि त॒ ॥ 
निपातायरस्फुटं चिद्व भक्तिरव्यभिचारिणी । 
तया शिष्य सततमनिवारितवीयेया ॥ 
पुंसः प्रसन्न भावस शिवत्वं व्यक्तिमेति दि ॥ 

इति ॥ 

एतदेव भ्रथमार्धेनोपसंहरति 

उक्तः श्राद्धविधिश्ान्ति- 
गरातङ्विमदनः ॥ २९॥ 

इति शिवम् ॥ २९ ॥ 
निखिररिवश्चास्नोदितविविध विधानेकनिष्ठया सुधिया! 
निरणायि पश्चा्िंशं किङाहिकं जयरथेनेतत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकनिवेके श्राद्धमकाशनं नाम पञ्चर्विश- 

माहिकम् ॥ २५ ॥ 



अय 

श्रीतत्रारोके 

श्रीतत्रारोके । 

क्रीमन्महामाहेश्वराचायांभिनवगु विरचिते 
श्रीजयरथङ्तवपिवेकाख्यटीको पेते 

- ०2८९9 ~ 

षडिरामाह्विकम् । 

भवति यदिच्छावश्चतः शिवपूजा विश्वलाञ्छनं विश्वक् । 
विश्वं जयति स सुमनाः प्रपन्नजनमोचने सुमनाः ॥ १ ॥ 

इदानीं द्ितीयार्धेन दीक्षितविषयां दोष 
वृत्ति वक्तुमाह 

अथोच्यते रोषवरत्ति- 
जी वतामपयोगिनी ॥ १ ॥ 

ननु इह 
'दीरैव मोचयस्यूध्वं शैवं धाम नयत्यपि ॥ 

इत्यायुक्तया दीक्षामात्रेणेव कातोभ्येमिति किं 
शेषवृचयुपदेरोनेव्याशङ्कां गर्भक्रय दीक्षाभेदो- 
क्तिपुरःसरं तत्प्रयोजनं प्रदशेयति 

दीक्षा बहूकारेयं 
श्रादान्ता या प्रकीतिता । 
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सा संर्क्रियाये मोक्षाय 
भोगायापि इयाय वा ॥ २॥ 

एतदेव पपञ्चयति 

तत्र संस्कारसिद्ये या 
दीक्षा साक्षान्न मोचनी । 

अनुसधिवशाया च 
साक्षान्मोक्रो सबीजिका ॥ २॥ 

तयोभस्या दीक्षिता ये 
तेषामाजीववर्तनम् । 

वक्तव्यं पुत्रकादीनां 
तन्मयत्वपसिद्धये ॥ ४ ॥ 

तत्र एवं परकारचतुषटयमध्यात् या सस्कार- 

निमित्तमुक्ता दीक्षा बुभुक्षुमुमुक्षुतालक्षणाद्- 
वुसंधानविशोषात् साधकादेर्भोगस्य प्राधान्येन 
तदयवहितत्वात् साश्चान्न मोचनी, याच पुत्र 
कादेर्भोगञयवधानायोगात् साक्षान्मोक्री मो- 
चिकेदर्थः, साच निर्बीजापि भवेदिति तद्य- 
वच्छेदायोक्तं सबीजिकेति, नहि निर्बीजायां 

8. 
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काचित् शेषदृत्तिरस्ति तस्यां सामयस्यापि पा- 
शस्य रोधितत्वात् । वक्ष्यति च 

“तो सांसिद्धिकनि्ींजा को बदेच्छेषद्त्ये ।' (१० शो ०) 

इति । तया उक्तरूपया द्विप्रकारया दीक्षया ये 
पुत्रकादयो दीक्षितास्तेषामाजीवं इृत्तिवेक्तड्या 
येनेषां निविन्नमेव संविदेकात्म्यं सिच्छयेत् ॥ ४॥ 

ननु इयं नाम रोषदत्तिरुच्यते यद्धक्तिमुक्ति- 
निमित्तं निदयनेमित्तिकादेरनुष्टानमिति, तदेत- 
त्साधकः पुत्रको वा किमविशोषेणेव अनुतिष्ठेन्न 
वत्या ङ्खयाह 

बुमुक्षोवा सुसुक्षोचां 
स्रसंविहुर्टाखतः । 

प्रमाणादयया संरिकरियाये 
दीक्षा हि गुरुणा कृता ॥ ५ ॥ 

ततः स संस्कृतं योग्य 
ज्ञात्वात्मानं खरशासने । 

तदुक्तवस्त्वनुष्ठानं 
मुक्तये सुत्ये च सेवते ॥ ६ ॥ 
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इह हि युरुणा बुभुक्षोरवा सुमुक्षोवा 
4 त्रिप्रययमिद ज्ञानं ९ ॥ 

इत्याद्यक्तया सखसंविद्धुरुराख्ररक्षण प्रमाणम- 

पिक्रय संस्कारसिब्रये या दीक्षा कृता, ततो 
दीक्षातः स बुभुक्षमुमुश्ुवां खमास्मानं संस्करृत- 
त्वात् खशासने भुक्तो मुक्तो वा योग्यं चज्ञाखा 
खशासनोक्तस्य निलयादेरनुष्ठानं सेवते अविरे- 

पेणेव कुयादिदयथंः ॥ £ ॥ 

ननु एवं खपरामर्ो यस्य नास्ति, तं भ्रति 
किं रोषदृत्तिवाच्या नवेदयाशाङ्कयाह 

आचायंप्रययादेव 
योऽपि स्याद्धक्तिखुक्तिभार् । 

तसप्रत्यूहोद्यध्वस्तय 
बरयात्तस्यापि वतनम् ॥ ७॥ 

एवं शुरुप्रलययवत् खप्रययोऽपि यस्यास्ति; 

तस्यापि पषेव वातेल्याह 

स्रसंविटुरुसंवित्त्यो- 
स्त॒ल्यप्रययभागपि । 
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रोषव्त्या समादेश्य- 
स्तदि्रादिप्रशान्तये ॥ ८ ॥ 

यः पुनरेकान्ततः परमेवापेक्षते नेव वा, तस्य 
किं रोषव्स्येयाह 

यः सर्वथा परपेक्षा- 
मुज्दित्वा तु स्थितो निजात् । 

प्रत्ययायोऽपि चाचाय- 
प्रययादेव केवखात् ॥ ९॥ 

तो सांसिद्धिकनिर्वीजो 
को वदेच्छेषटत्तये । 

दोषवृत्तये उति रोषव्रत्ति विधातुमिदयथंः ॥ 

ननु ययेवं, तकिमनयोः काष्ठकुड्यादिवत 
वतेनमुत पामरवदिदयाशङ्ख्याह 

ऋमात्तन्मयतोपाय- 
गुर्वचनरतो तुतो ॥ १०॥ 

तत्रैषां शेषद्च्यथ 
निलयनेमित्तिके धवे । 
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काम्यवजं यतः कामा- 
श्चित्राश्चित्राभ्युपायकाः ॥११॥ 

तत्र नियो विधिः सन्ध्या- 
नानं देवताव्रजे । 

गुर्वभिशाखसदिते 
पूजा भूतदयेदययम् ॥ १२ ॥ 

नेमित्तिकस्त॒ सर्वेषां 
पवेणां पूजनं जपः । 

विरोषवशतः किच 
पवित्रकविधिक्रमः॥ १३ ॥ 

आचार्यस्य च दीक्षेयं 
बहभेदा विवेचिता । 

व्याख्यादिकं च तत्तस्या- 
धिकं नेमित्तिकं ध्रुवम् ॥ १४॥ 

तत्रादौ रिदावे बया- 
ह॒ रुनित्य विधि स्फुटम् । 
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तदयोग्यतां समारोक्य 
वितताविततात्मनाम् ॥ १९५ ॥ 

सुख्येतरादिमन्राणां 
वीयेव्याघ्यादियोग्यताम् । 

दषा रिष्ये तमेवास्मे 
मूटमन््रं समपयेत् ॥ १६ ॥ 

तन्मयतोपाययु्वर्चनरताविति स्वसंविदेवी- 
परामदनपरत्वात् सखगुरुभक्तेश्च । यदुक्त प्राक् 
धय खतोऽयं सत्तकः स सर्वत्राधिकारवान् । 
अभिषिक्तः खसंवित्तिदेवीभिदींक्षितथ सः ॥' (४।४३) 

इति 
(समयाचारपाशं तु निबीजायां विश्चोधयेत् । 
दीक्षामात्रेण मुक्तिः खादद्धस्या देवे गुरो सदा ॥' (१५।२१) 

इति च । कामानां चित्रे चित्राभ्युपायतं 
हेतुः, अत एव नियतनिमित्तखाभावादेषामिह 
अनभिधानम् । अधिकमिति पुत्रकादेस्तत्रान- 
धिकारात् । तदयोग्यतां समालोक्येति योग्ये 
हि शिष्ये बिततो विधिरुपदेष्टव्यो मुख्यो वा 
म्रः समप्येः, अन्यसिस्तु अन्यथेति ॥ १६ ॥ 
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अत एव जह् 

तच्छख्दीक्षितो ह्येष 
नियनच्राचारङाङ्कितः। 

न मुख्ये योग्य इत्यन्य- 
सेवातः स्यात्तु योग्यता ॥ १७॥ 

साधकस्य बुसुक्षोस्तु 
साधकोभाविनोऽपिवा । 

पुष्पपातवशात्सिद्धो 
मन्रोऽप्यः साध्यसिद्धये ॥१८॥ 

वितते गुणभूते वा 
विधो दिष्टे पुनरः । 

ज्ञाव्वास्मे योग्यतां सारं 
संक्षिप्ठं विधिमाचरेत् ॥ १९ ॥ 

तत्रेष नियमो यदय- 
न्मान््रं रूपं न तहुरुः । 

रिखिखा भ्रथयेच्छिष्ये 
विशेषादृध्वंशासने ॥ २०॥ 



३३६ श्रीतन्रारोके । 

नि्य॑श्र इति निर्विकल्पः । अन्य इति अमु- 
ख्यस्य मच्रस्य । साधकस्येति वृत्ततरीक्षस्य । 
साधकीभाविन इति भावितदीक्षस्य । गुणभृत 
इति अषितते । तत्रेति एवं सारविध्याचरणे । 
उर्ध्वश्ासन इति भ्रिकङुखादो ॥ २० ॥ 

एतदेव उपपादयति 

मन्रा वणात्मकास्ते च 
परामरात्मकाः सच । 

गुरुसंविदभिच्नश्चे- 
त्संक्रामेत्सा ततः रिरो ॥२१॥ 

रिपिस्ितस्त॒ यो मन्न 
निर्वीयः सोऽत्र कसिपितः। 

संकेतबर्तो नास्य 
पुस्तकासप्रथते महः ॥ २२॥ 

सचेति परामशेः। सेति परामशेमयी यरु- 
संवित् । तत इति गुरुतः । निर्वीयं इति परा- 
मशैकत्वाभावात् । सहि संविदभिन्न एव भ- 
वेदिति भावः ॥ २२ ॥ 



२५ छो° 1 ष््शतितममादिकम् । ३३७ 

ननु पुस्तकात् मच्रवीयांकथने किं प्रमाण- 
मियाराङ््याह 

पुस्तकाधीतविदयाश्चे- 
त्युक्तं सिद्धामते ततः । 

पवं मज्राणां वीय एव भरवन्धः काय 
इति अच्र तास्पयेम् ॥ 

अत एव आह 

ये तु पुस्तकरब्धेऽपि 
मनर वीर्य प्रजानते ॥ २३॥ 

ते भेरवीयसंस्काराः 
प्रोक्ताः सांसिदिका इति । 

इति ज्ञात्वा गुरूः सम्यक् 
परमानन्दघूणितः ॥ २४ ॥ 

तादो तादशो धानि 
पूजयित्वा विधिं चरेत् । 

तादे तादृशे धाश्नीति योग्यरिष्योचितं 
इत्यथः ॥ 

४३ 



३३८ श्रीतत्रारोके । 

गुधिपरेण च अत्र यरुणा भाव्यमियाह 

यथान्यदिष्यानुष्ानं 
नान्यरिष्येण बुध्यते ॥२९॥ 

तथा कुयादरुगुि- 
हानिदोषिवती यतः । 

देवीनां त्रितयं शं 
यदा यामटयोगतः ॥२६॥ 

देवीमेकामथो शुद्धां 
वदेदा यामखस्मिकाम् । 

तत्र मन्त्रं स्फुटं वक्रा- 
दररुणोपांश्यु चोदितम् ॥२.५॥ 

अवधायौ भ्रखन्तेस्त- 
मभ्यस्येन्मनसा स्यम् । 

ततः सुरिक्षितां सथान- 
देहान्तःशोधनत्रयीम् ॥२८॥ 

न्यासं ध्यानं जपं सुद्र 
पूजां कुयोत्प्रयलतः । 



३१ छो० } पड्शतितममाहिकम् । ३३९ 

दोषवतीति यदभिप्रायेणेव 
( गोपनास्सिद्धिमायाति न | 

इत्यादि अन्यत्रोक्तम् । शुद्ध केवखम् । स्फुर 
सशब्दम् । यदुक्तम् 
आत्मना श्रयते यस्तु त्ुपांश्चु विजानते । 
परे शृण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहतः ।।' (ख ० २।१४७) 

इति । आ प्रवृत्तेरिति अनुष्ठानारम्भकाटं या- 
वदित्यथः । सुशिक्षिताभिति पञथदशाहिकोक्त- 
युक्त्या ॥ 

इदानीं निदविधि शिक्षयति 

तत्र प्रभाते संबुध्य 
सखेष्टां ब्राग्देवतां सरत् ॥२९॥ 

कृतावक्यककतेव्यः 
खद्धो भूत्वा ततो ग्रहम् । 

आशच्रिलयोत्तरदिग्वक्रः 
स्थानदेहान्तरत्रये ॥ २० ॥ 

दयुदि विधाय मन्राणां 
यथास्थानं निवेशनम् । 



२४० श्रीतव्रारोके । 

सुद्राप्रदशेनं ध्यानं 
भेदाभेदस्ररूपतः ॥ २१ ॥ 

देहासुधीन्योममूषु _ 
मनसा तत्र चाचनम्। 

जपं चात्र यथाराक्ति 
देवायेतन्निवेदनम् ॥ २२ ॥ 

तन्मयीमावसिद्य्थं 
प्रतिसन्भ्यं समाचरेत् । 

अन्ये त॒ प्रागुदक्पश्चा- 
दशदिक्षु चतुष्टयीम् ॥२३॥ 

सन्ध्यानामाहुरे तच 
तान्रिकीयं ननो मतम् । 

सखमतेन पुनराह 

यासो कारखाधिकारे प्राक् 
सन्ध्या घोक्ता चतुष्टयी ॥३९॥ 

तामेवान्तः समाधाय 
सान्ध्यं विधिसुपाचरेत् । 



३८ शछो° } पटंशतितममादिकम् । ३४१ 

सन्ध्याचतुष्रयीकृदय- 
मेकस्यामथवा शि्चुः ॥ ३५॥ 

कुयात्खाध्यायविज्ञान- 
गुरुकरलयादितत्परः । 

पकस्यामिति अन्यथाहि अस्य खाध्याया- 
दिषिप्ररोपो भवेदिति भावः॥ 

ननु कथं सन्ध्याचतुष्टयानुष्ेयं कम एकस्या- 
मेव सन्ध्यायां क्रियमाणं परिपूति यायादि. 
त्याशाङ््याह् 

सन्ध्याध्यानोदितानन्त- 
तन्मयीमावयुक्तितः ॥ ३६ ॥ 

तत्संस्कारवश्ात्सवं 
कारं स्यात्तनमयो यसो । 

ततो यथेष्टकाटेऽपो 
पूजां पुषप्पासवादिभिः ॥ ३७॥ 

स्थण्डिखादो शिञ्युः कुया. 
हिभवायनुरूपतः । 



३४२ श्रीतत्रारोके । 

सुद्यडः सन्विधि सवं 
कृत्वान्तरजपान्तकम् ॥ २८ ॥ 

अधघेपात्रं पुरा यद- 
हिधाय सवेएठमन्लतः । 

तेन सण्डिरुपुष्पादि 
स्वं संप्रोक्षयेहधः ॥ ३९ ॥ 

ततस्तत्रैव संकरप्य 
दारासनगुरुक्रमम् । 

पूजयेच्छिवताविष्ठः 
स्वदेहाचा पुरःसरम् ॥ ४० ॥ 

ततस्तत्स्थण्डिटं वीध्र- 
व्योमस्फएटिकनिमंटम् । 

बोधात्मकं समारोक्य 
तत्र खं देवतागणम् ॥ ९१ ॥ 

प्रतिषिम्बतया परये- 
हिम्बत्वेन च बोधतः । 



४ शो० ] पर्िशतितममाहिकम् । ३४१३ 

एतदावाहनं मुख्यं 
व्यजनान्मङ्तामिव ॥ ९२ ॥ 

तत इति सन्ध्यादयनुष्टानानन्तरम् । स्य- 
ण्डिरादावित्यनेन स्थाण्डिटी निदया्च॑ति ष 
कान्तम् । आन्तरेयनेन मनोयागमकता बा- 
द्ययागादावधिकार एव न भवेदिति कटाक्षि- 
तम् । पुरेति पञ्दराहिकादो । वीधं विमर्म्। 
तत्रेति बोधारमके स्थण्डिरे । खमिति आरि. 
राधयिषितम् । बोध एव हि बहिः प्रतिफलि- 
तस्तथा तथा उच्छछित इस्युक्तं॑षिम्बस्वेनेति 
परतिविम्बतयेति च । एतदिति पतिविभ्बभा- 
वात्मतया ददानम् ॥ २ ॥ 

ष्ठान्तमेव षिभज्य दशयति 
सर्वगोऽपि मस्वययद्- 

व्यजनेनोपजीवितः । 
अथकृत्सर्वगं मन्त- 

चक्रं रूटेस्तथा भवेत् ॥ ४३ ॥ 
चतुष्कपञ्चाशिकया 

तदे तत्तत््वमुच्यते । 



३४४. श्रीतत्रारोके । 

रूढेरिति स्थण्डिलादावेवंप्ररोहादिलयथंः । 
तथेति अथक्रत् । चतुष्कपञ्चाशिकेति खण्धा- 
दिपमेयचतुष्टयाभिधायिना एवंपरिमाणेन भ- 
न्थविरोषेणेयथः ॥ 

न केवरमेतदत्रेवोक्तं, यावदन्यत्रापीलयाह 

श्रीनिमयादङाखे च 
तदेतदिभुनोदितम् ॥ ४९८ ॥ 

तदेव अथद्रारेण आह 

देवः सवेगतो देव 
निमर्यांदः कथं शिवः । 

आवाद्यते क्तम्यते वे- 
त्येवप्ष्ठोऽनवीदिभुः ॥ ५५ ॥ 

वासनाबाह्यते देवि 
वासना च विसृज्यते । 

परमार्थेन देवस्य 
नावाहनविसजने ॥ ४६ ॥ 

नि्र्याद इति नियब्रणः खतग्र इति यावत्॥ 



५० शरोऽ ] षर्िशतितममादहिकम् । २४५ 

वासनात्मकतमेव अचर दशयति 

आवाहितो मया देव 
स्थण्डि च प्रतिष्ठितः 

पूजितः स्तुत इयेवं 
हृष्टा देवं विसजंयेत् ॥ ०७ ॥ 

प्राणिनामप्रवुद्धानां 
सन्तोषजननाय वे । 

आवाहनादिकं तेषां 
प्रवृत्तिः कथमन्यथा ॥ ८ ॥ 

काटेन त॒ विजानन्ति 
प्रटत्ताः पतिरासने । 

अनुक्रमेण देवस्य 
प्राप्ति मुवनपूविकाम् ॥ ४९ ॥ 

ज्ञानदीपदुतिष्वस्त- 
समस्ताज्ञानसञ्चयाः । 

कुतो वानीयते देवः 
कुत्र वा नीयतेऽपि सः ॥^4०॥ 



३४६ श्रीतत्रारोके । 

4 ८५4 स हि स्व॑त्र संस्थितः। 
भुवनपूविकामिति 

1 मते युवनमर्वरि ।' ( मृ० तं० > 

इत्यायुक्तयोजनिकावखात् तत्तत्त्वभुवनासा- 
दनपरक्रियासिमिकामितयथः ॥ 

आवाहनानन्तरकतेव्यमुपदे माह 
आवाहिते मन्रगणे 

पुष्पासवनिवेदनेः ॥ ५१ ॥ 
धृपेश्च तर्पणं काय 

श्रद्धाभक्तिवरोचितेः । 
दीप्तानां शक्तिनादादि- 

मन्राणामासवेः पटे: ॥ ८२ ॥ 
रक्तैः प्राक् तपण पश्चात् 

पुष्पधृपादिविस्तरेः । 
नयु आवाहनानन्तर्येण तर्पणमेव का्यमि- 

त्यत्र किं परमाणमिल्याशङ््याद 
आगतस्य तु मन्रस्य 

न कुयात्तपणं यदि ॥ ५३ ॥ 



५६ छो° | पडिशतितममाहिकम् । २४७ 

हरत्यधशरीरं स 
इत्युक्तं किट राम्भुना । 

ननु इह तपणाथ द्रव्यादि उदिष्ट, प्रूजादि 
पुनः कतरेण कायमिदा ज्ञ्याह 

यद्यदेवास्य मनसि 
विकासितं प्रयच्छति ॥ ५४ ॥ 

तेनेव कुयात्पूजां स 
इति शम्भोविनिश्चयः 

ननु ययेवं, तत्कथं शान्तिपुष्यादो दव्य 
नियमः सर्वत्रेवोक्त इत्याश ज््याह 

साधकानां बुमुन्नुणां 
विधिनियतियन्नितः ॥ ५५५ ॥ 

मुसुक्षणां तच विदां 
सएव तु निरगरः । 

ननु एवं विधिविशेषे अचर किं निभित्तमि- 
त्यरिङ््माह् 

कार्य विरोषमाधिस्सु- 
विरिष्टं कारणं स्पृशेत् ॥५६॥ 



२४८ श्रीतत्रारोके । 

रक्तकपासतूरेच्छु- 
स्तुल्यतद्वीजपुञ्चवत् । 

सन्ति भोगे विरोषाश्च 
विचित्राः कारणेरिताः ॥ “७ ॥ 

तुल्ये ति रक्तमेव ॥ ५७ ॥ 
मोक्षे पुनः कथचिदिशेषो नास्तीलयाह 
देङ्चकाखानुसन्धान- 

गुणद्रन्यक्रियादिमिः। 
स्रस्पा क्रिया भूयसी वा 

हृदयाह्वाददायिभिः ॥ “८ ॥ 
बाह्यः संकस्पजेवापि 

कारकः परिकसिपता । 
सुसक्षोन विदरोषाय 

मैःश्रेयसविधि प्रति ॥ ५९ ॥ 
ननु कथं नाम अत्र खत्पा भूयसी वा 

क्रिया विरेषमाधातुं नोप्सहते इत्याश ङ््याह 
नहि बरह्मणि रसन्ति 

बाहल्यालपव्वददंशाः । 



६२ कोऽ | षड्दातितममाक्िकम् । ३४९ 

ननु विचित्रैः कारणैः परिकस्प्यमानापि 
क्रिया यदि अच्रन विेषमाधत्ते, तक्किमेषां घा 
धान्येन हद याहाददायितवमुक्त मिलया याह 

चितः स्वातच्यसारत्वात् 
तस्यानन्दघनततः ॥ ६०॥ 

क्रिया स्यात्तन्मयीभूत्ये 
हद्याह्यददायिेः । 

तस्येति खातन््यस्य ॥ 

अत एव एषां चिद्ानन्दघनमेव रूपं पूजा 
योग्यमिलयाह 

रवाभदभरद्धाव- 
वगेः भ्योतति यं रसम् ॥६१॥ 

तमेव परमे धाम्नि 
पूजनायापेयेद्धः । 

पतच मयेव अन्यत्र वितलयोक्तमिदयाह् 

स्तोत्रेषु बहुधा चंत- 
न्मया प्रोक्तं निजाङ्किके ॥६२॥ 



३५५० श्रीतक्रारोके । 

पएतदेवोचितय ददौयति 
अधिराय्य पारमाथिक- 

भावषसरपकारासुट्धसति । 
या परमास्रतरक् तां 

तयाचयन्ते रहस्य विदः ॥६३॥ 
कृत्वाधारधरां चमत्कृतिरस- 

प्रोक्षाक्षणक्षाटिता- 
मात्तमानसतः खभावकुसुमेः 

स्वामोदसन्दोहिभिः। 
आनन्दामतनिभरसखहदया- 

नघाघपात्रक्रमात् 
त्वां देव्या सह देहदेवसदने 

देवाचयेऽहनिशम् ॥ ६४ ॥ 
नानासादरसामिमां त्रिजगतीं 

हूचक्रयन््रापिता- 
मूष्वोभ्यस्तविवेकमोरवभरा- 

निष्पीस्य निःष्यन्दितम् । 



६८ कछो° } वंशतितममाहिकम् । ३५१ 

यत्संवितपरमामतं सतिजरा- 
जन्मापहं जम्भते 

तेन तवां हविषा परेण परमे 
संतपयेऽदर्निशम् ॥ ६५ ॥ 

इति छोकत्रयोपात्त- 
मथमन्तविं भावयन् । 

येन केनापि भावेन 
तपेयेदेवतागणम् ॥ ६६ ॥ 

मुद्रां प्रदशयेत्पश्चा- 
न्ममनसा वापि योगतः । 

वचसा मन्रयोगेन 
वपुषा संनिवेश़रातः ॥ ६५७ ॥ 

कृत्वा जपं ततः सर्वं 
देवताये समपेयेत् । 

तचोक्तं कत्रतातच्- 
निरूपणविधो पुरा ॥ ६८ ॥ 



३५९ श्रीतत्राशोके । 

ततो विसजेनं कायं 
बोधेकात्म्यप्रयोगतः । 

कृत्वा वा वरङ्किगां मन्र- 
त्ति प्रोक्तविधानतः॥ ६९॥ 

दारपोटगुसुनात- 
समपितनिवेदनात् । 

वरह तेऽन्यत्स्यमश्नीया- 
दगाधेऽम्भस्यथ क्षिपेत् ॥५०॥ 

तयेति परमास्रतदशा । आधारोऽत्र जन्मा- 
धारः । यन्रेयादिना अचर रोकिकश्चाक्रिकवु- 
चन्तोऽपि कटाक्षितः । पतच प्राग्ययाख्ययेव 
गताथभिति नेह पतिपयेन व्याख्यातम् । 
छो कन्रयोपात्तमथमिति परसं विदिभ्रान्तिरक्ष- 
णम् । पुरेति नवमत्रयोदशाहिकादो । अन्य- 
दिति मुख्यम् ॥ ७० ॥ 

अस्य अगाधाम्भःपक्षेपणकारणमाह 

प्राणिनो जलजाः पूवे- 
दीक्षिताः शम्भुना स्वयम् । 



७२ ®छो० } षड्दातितममाहिकम् । २५३ 

विधिना भाविना श्रीम. 
न्मीननाथावतारिणा ॥७१॥ 

भाविनेति पकान्ननरिरादहिकादो वक्ष्यमाणेन ॥ 
अन्यभक्षणेन दोष इत्याह 

माजारमूषिकायेय- 
द दीक्षेश्चापि भक्षितम् । 

तच्छङ्नतङ्दानेन 
व्याघधये नरकाय च ॥ ७२॥ 

तदुक्त 

“युक्तोज्क्षितं हि यचानपुच्छिष्टं गुरुदेवयोः । 
रक्षनिक्षपवन्नित्यं न देयं यस कयचित् ॥ 
गर्ते चाग्नौ जरे कूपे प्रकषिपेसप्रयतात्पवान् । 

अदीशितेयेदा शक्तं पत्रसिद्धिर्बिनस्यति ॥ 
अभक्तेस्तस्करभयं लोकिको यदि भक्षयेत् । 
वैकस्य जायते तख दुःखितोऽन्येश् पक्षिभिः ॥ 
मकरः षुत्रनाश्चः स्यान्मेषैस्तनयनाशनम् । 
वानरेषेन्धनं देवि लीढं वा यदिवा भवेत् ॥ 
खरोष्टयोरेव दारिद्य शुकैः शोकविवधे नम् । 
सुखसोभाग्यनाक्षः खाद्ठीदे मकेटवाजिभिः ॥ 

4 



३५४ श्रीतत्रारोके । 

बिडाेन विरीदं याग्याधिराश्च प्रतते । 

कलहः शारिकामिश्च करकिङ्कर्विशेषतः ॥ 
काकैविदेशगमनं चिद्या मरणं भवेत् । 
आयुषोऽपि भवेद्धानिरुन्दुरो यदि भक्षयेत् ॥ 
सारमेयो यदा यङ्क तदा व्याधिसयुद्धवः। 

गोभिविदेषणं जायेज्नम्बुकेभ्यो धुवं वधः ॥ 
व्यभिचारस्तु दाराणां वराहो यदि भक्षयेत् । 

चोरेभ्यस्तु भयं जायेन्नकुरप्तु यदा स्पृरोत् ॥ 
दृष्टमानुषयोपिद्धिनीस्िकेरुपयुज्यते । 

तद्ा दुःखानि सवाणि प्रा्ुबन्त्यपि साधकाः ॥ 

इति ॥ ७२॥ 

ननु अत्र दीक्षितादीक्षितविभागो नाम षि. 

कल्पः, सच निर्विंकल्पानां ज्ञानिनां न न्याय्य 

इति कथमविरोषेणेवेतदुक्तमित्याशङ्खय आह 

अतस्तच्वविदा ध्वस्त 

श ङ्तङ्ोऽपि पण्डितः । 

प्रकटं नदर कुया- 
टोकानुम्रहुवाञ्छया ॥ ७३ ॥ 
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अत इति माजोरादिभक्षणस्य एवं भ्रयवा- 
यहेतुत्वात् । विदेति ज्ञानम् । पकटमिति यथा 
न कश्चिदपि एवं पदयेदियथः । तथात्वे 
हि सविकत्पोऽपि लोक एवमादधष्यादिति शा- 
खीयो विधिरुत्सीदेत् । यद्वा अयं ज्ञानिनं 
प्रति विचिकित्सते शाखविरुद्धमनेन अनुष्ठित- 
मिति ॥ ७३ ॥ 

नच एतन्निमूरमेव उक्तमिलयाह् 

श्रीमन्मतमहाङाखे 
तदुक्तं विभुना सख्यम् । 

तदेव आह 

स्वय तु राङ्ासङ्गोच- 
निष्कासनपरायणः ॥ ७४ ॥ 

भवेत्तथा यथान्येषां 
शङ नो मनसि स्फुरेत् । 

माजयित्वा ततः स्नानं 
पुष्पेणाथ प्रपूजयेत् ॥ ७९८ ॥ 



३५६ श्रीतत्रारोके । 

पुष्पादि सवं तत्स्थं त- 
दगाधाम्भसि निक्षिपेत् ॥ 

तत इति नेवेदयभक्षणादयनन्तरम् ॥ 

आहिकाथमेवोपसंहरति 

उक्तः स्थण्डिटयागोऽयं 
निदयकमणि शम्भुना ॥ ७६ ॥ 

इति रिवम् ॥ ७६ ॥ 

श्रीमह्ररुप्रसादासादितपूजासतखसुहितमतिः । 
प्शचमाद्िकमिदं व्याचक्रे जयरथाभिख्यः ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके सण्डिरपूजाप्रकाशनं नाम 
पडटशमादिकम् ॥ ५६॥ 



आय 

श्रीतन्रारोके । 

ध्री मन्मदामादेश्वराचायाभिनवगुष्विरचिते 
श्रीजयरथरूतविवेकाख्यटीकोपेते 

=> 

सप्तविररातितममाह्किकम् । 

देवं चक्रव्योमग्रन्थिगमाधारनाथमजम् । 
अपि परसंविद्रदेः स्प्रहणीयं स्प्रहणमसि नतः ॥ 

इदानीं दितीयार्धेन निलयावरोषरूपां लिङ्गाचां 
वक्तुमाह 

अथोच्यते टिष्भपूजा 
सूचिता माटिनीमते ॥ 9 ॥ 

सूचितेति 
'यजदाध्यातिमक लिङ्क ̀ ` ` 944 | ( १८।३ ) 

इत्यादिना ॥ १ ॥ 



३५८ श्रीतच्रारोके 

नतु अत्र कस्माषटिङ्गपूजाया; साक्षादेव न 
अभिधानं तमिला ज्य आह 

एतेषामूरध्वशाखोक्त- 
मन्त्राणां न प्रतिष्ठितम् । 

वहिष्कुर्यात्ततो दह्येते 
रहस्यत्वेन सिदिदाः ॥ २॥ 

ननु एषां बहिःप्रतिष्ठया † स्यादिया- 
शङ्भय आह 

स्वीयानन्दमाहात्म्य- 
प्रवेशवरशाटिनीम् । 

ये सिद्धि ददते तेषां 
बाह्यत्वं रूपविच्युतिः ॥ २ ॥ 

निमित्तान्तरमप्यत्रास्तीदयाह 

किच चोक्तं समावेा- 
पूणां भमोक्रामकः रिव ‡ | 

भोगखाम्पव्यभाग्भोग- 
विच्छेदे निग्रहात्मकः॥  ॥ 



७ छोऽ } सप्तविंक्चतितममादहिकम् । ३५९ 

ननु निय्रहात्मकत्वेन अस्य किं स्यादिदया- 
श्य आह् 

दान्तव्वन्यक्रियोद्धत- 
नजिघत्सावृरहितं वपुः । 

स्वयं प्रतिष्ठितं येन 
सोऽस्याभोगे विनश्यति ॥ ५५॥ 

स इति खयंप्रतिष्ठाता ॥ ५॥ 

नच एतयुक्तिमात्रशरणमेवेत्याह् 

उक्तं ज्ञानोत्तरायां च 
तदेतत्परमेरिना । 

रिवो यागप्रियो यस्मा 
दिरोषान्मातृमध्यगः ॥ ६ ॥ 

तस्माद्रहस्यशाख्रषु 
ये मन्त्रास्तान्वुधो बहिः । 

न प्रतिष्ठापयेजातु 
विशोषाद्यक्तरूपिणः ॥ ७ ॥ 



३६० श्रीतत्रारोके । 

अत एव मृतस्यार्थ 
प्रतिष्ठान्यत्र योदिता । 

सात्र राखरेषु नो कायां 
कायां साधारणी पुनः॥ ८ ॥ 

अत पवेति वहिःप्रतिष्टानिषधात् । अन्य- 
रेति श्रीमरत्युञ्जयादो । यदुक्तं 

श्रतिष्ठा वापि कतेव्या दग्धपिण्डे इमश्चानके ।' 

इति । साधारणीति नेच्रमन्रादिना ॥ ८ ॥ 
एवमस्पदरोने वहिःस्थिरप्रतिष्ठानिषेधात् 

चदेव कार्येदयाह 

आ तन्मयत्वसंसिद्- 
रा चाभीष्रफरोदयात् । 

पुत्रकः साधको व्यक्त 
मव्यक्तं व समाश्रयेत् ॥ ९॥ 

परतिमा च अचर पुत्रकादिभिः किं खयमेव 
काया न वेलाराङ्न्य आह 

पुत्रकेगुरुरभ्यथ्येः 
साधकस्तु स्वयं विदन् । 
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यदि तस्स्थापयेन्नो चे- 
तेनाप्यर्थ्यो गुरुर्भवेत् ॥ १० ॥ 

गुरुश्चात्र निरोधाख्ये 
कारु इत्थं विभो वदेत् । 

जीवत्यस्िन्फटखान्तं त्वं 

तिष्ठे्जीवावधीति वा ॥ 9१ ॥ 
लिङ च बाणणि्भं वा 

रलजं वाथ मोक्तिकम् । 
पोष्पमान्नमथो वाख 

गन्धद्रव्यक्रत च वा ॥ १२॥ 

नतु पाषाणजं छिद 
शिर्प्युत्थं परिकस्पयेत् । 

धातृत्थं च सुवर्णोस्थ- 
वजेमन्यदिवजयेत् ॥ १२॥ 

न चार लिद्गमानादि 
क्रचिद्प्युपयुञ्यते । 

प 1 



१६२ श्रीतत्रारोके । 

उदारवीर्येमेन्ने्य- 
द्वासितं फर्दं हि तत् ॥ १९ ॥ 

तस्यापि स्थण्डिखायुक्त- 
विधिना छदिमाचरेत् । 

मन््रापेणं तथेव स्या- 
चिरोधस्तृक्तयुक्तितः \॥ १९५ ॥ 

अम्मो च तपणं मूरि- 
विरदोषादक्षिणा गुरोः । 

दीनादितृिविमवा- 
याग इलयधिको विधिः ॥१६॥ 

सर्वष्वव्यक्तटिद्धिषु 
प्रधानं स्यादकदिपतम् । 

तथा च तत्र तत्रोक्त 

छक्षणे पारमेश्वरे ॥ १४७ ॥ 

सूत्रे पात्रे ध्वजे वे 
स्यम्भूवाणपूनिते । 
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नदीप्रस्वणोस्थे च 
नाह्ननं नापि कल्पना ॥१८॥ 

पीटप्रसादमन्राश- 

वेखादिनियमो नच \ 
व्यक्तं वा चित्रपुस्तादो 

देवदारुसुवणेजम् ॥ १९ ॥ 
अथ दीक्षितसच्छिदिप- 

कृतं स्थापयते गुरूः । 
अथवा सक्षणोपेत- 

मूधतत्कपराश्चितम् ॥ २० ॥ 
पड्किचक्रकशूखाज- 

विधिना तूरमाश्रयेत् । 
तद्टक्षणं व्रवे श्नीम- 

त्पिचुराखे निरूपितम् ॥२१॥ 
तूरे योगः सदा शस्तः 

सिदिदो दोषवनिते। 



2६४ श्रीतश्रारोके । 

स्थापयेदिति खयमेव । नो चेदिति खयम- 
ज्ञतवे सतीदयथः। असिन्निति साधके पुत्रके वा। 
फलान्तं जीवावधीति वा । यदुक्तम् 

‹आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफएलोदयात् । 

इति । वाख्रमिति वखरादावेव कतसनिवेशम् 

नतु पाषाणजमिति तद्धि स्थिरपतिष्टायां यो- 
ग्यमिदयाक्रतम् । अन्यद्िवजयेदिति तेन सो- 
वणैमेव कायमिलयथेः । नात्र लिद्धमानादप- 
युज्यते इति, यदभिप्रायेणेव 

“सिद्धेः संस्थापितानां तु न मानादि विचारयेत् ॥' 

इत्यादि उक्तम् । तस्येति लिङ्कस्य । उक्तेति 

(जीवत्यसिन्फरन्त खं तिष्टर्जीबावधीति बा ।॥' 

इति । भूरिषिरोषादिति नतु विरोषमात्रात् । 
अधिक इति नियात् । सूत्र इति अक्षसूत्र । 
पात्र इति महति । ध्वज इति खटाङ्गादो । 
वख इति यागार्थं परिकल्पिते । मूर्धेयखण्डम् । 
चक्रकेदयावतेक्रमेग । तदेव पटति तूर इद्यादि ॥ 
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दोषानेव अभिधत्ते 

जारकैज॑जरे रन्ध 
दन्तैरूनाधिके रुजा ॥ २२॥ 

युक्ते च तूरे हानिः स्यात् 
तद्धीने याग उत्तमः । 

काम्य एव भवेत्तर- 
मिति केचित्प्पेदिरे ॥ २३॥ 

जार कैरिति नवोद्धिननेः सू्मप्रायेः। जजरै- 
रिति तैरेव चिरोद्धिन्नेः। उनाधिकेरिति दा 
रातः । रुजेति छ@ेदादिरूपया । तद्धीन इति 
जाङकादिरदहिते । केचिदिति प्राच्याः ॥ २३॥ 

खमतमाह 

गुरवस्त॒ विधो काम्ये 
यलादोषांस्यजदिति । 

व्याचक्षते पिचुप्रोक्त 
न निसे कमणीदयदः ॥ २४५॥ 



२६६  श्रीतत्राखोके । 

श्रीसिदातन्न उक्त च 
तूररक्षणसुत्तमम् । 

 एकादिकचतुष्खण्डे 
गोसुखे पूणचन्द्रके ॥ २८५॥ 

पद्मगोरोचनासुक्ता- 
नीरस्फटिकसंनिमे । 

 एकादिपञ्चसद्रन्ध- 
विदयारेखान्विते ञ्युभे ॥ २६ ॥ 

न रुक्षवक्रशकर- 
दीघनिञ्नसबिन्दुके । 

` छक्ष्णया वज्रसूच्यात्र 
स्फ़टं देवीगणान्वितम् ॥ २७॥ 

सवं समाटिखेपूज्यं 
सवावयवसुन्दरम् । 

गोमुखेति आकारसाट दयाय, पर्येलयादि च 
वणसादशर्याय . उपात्तम् । सढ्रन्धेति अत्र 
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रन्धाणां सं मद्यादिनिगेमनहेवुत्वभावात् । 

वियेति चतुदश । यदुक्तं तत्र 

(आदो तावत्परीक्षेत कपारं रक्षणान्वितम् । 

एकखण्डे दहिखण्डे वा त्रिखण्डे वा सयोभने । 

चतुष्खण्डे गोगुखे बा पणं चन्द्रसमप्रमे । 

पद्मामे रोचनामे वा नीरामे मोक्तिकप्रमे ॥ 
प्रवालामेन्द्रनीरामे श्रुद्धस्फटिकसंनिमे । 

वि्यारेखासमायुक्ते एकरन्प दिरन्धरके ॥ 

त्रिचतुष्पश्चके वाथ कर्तव्यं शुभलक्षणम् । 

रूक्षे जओरिते क्रूरे वक्रे दीर्घे कृशोदरि ॥ 
विन्दुभिः खचिते निग्न न कदाचित् कृति ईर् । 

ज्ञात्वा लक्षणसंशुद्धं कपारं सार्वकामिकम् ॥ 
तत्र चोर्ध्वपुरे कायो प्रतिमा या मनःसिता । 

तुयारो तु कृते क्षत्रे तदन्ते वृत्तमारिखेत् ॥ 

वृत्तान्ते तु पुनत्रत्तं पुनर्मध्यं त्रिभागिकम् । 
तस्य मध्ये पुनः पं ज्ञात्वा चक्रे यथा तथा ॥ 
मध्ये देवींच वा देवं योगिनीभिः परीषतम् । 
शश्णया वजघ्रच्या च कायो चैवाङ्गकस्पना ॥' 

इत्यादि बहुप्रकारम् ॥ 



३६८ श्रीतत्रारोके । 

पतदेव अन्यत्रापि अतिदिाति 

एतदेवानुस्तैव्य- 
मघपात्रेऽपि टक्षणम् ॥ २८ ॥ 

तथाच आगमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीबह्मयामटेऽप्युक्त 
पात्रं गोसुखसुत्तमम् । 

गजकूमेतरं कम्भ- 
वृत्तराक्तिकजाकृति ॥ २९ ॥ 

राक्तिकजं गुह्यम् ॥ २९ ॥ 

एवं लिङ्गखरूपं बहूधा व्याख्याय अक्षसूत्र 
निरूपयति 

जशक्षसूत्रमथो कृया- 
तत्रेवाभ्यचेयेत्करमम् । 

वीरधातुजखोद्धूत- 
सुक्तारलसुवणेजम् ॥ ३० ॥ 

अश्षसूत्रं कऋमोत्कृष् 
रोद्राक्तं वा विरोषतः । 



२३४ शछो० | सप्तविक्चतितममाहिकम् । २६९ 

दातं तिथ्युत्तरं यदा 
सां यदा तदधकम् ॥ ३१ ॥ 

तदधं वाथ पञ्चार- 
दुक्तं तस्परिकल्पयेत् । 

वीरधातुमंहादङ्कः । जखोद्धतं पद्माक्षम् । 
तिथयः पददा । तदधं चतुष्पात् । तदध 
सप्तविंशतिः ॥ 

अत्रैव उ्याि दशेयति 

वक्राणि पञ्च चित्स्पन्द् 
ज्ञानेच्छाकृतिसंगतेः ॥ २२॥ 

पञ्चधायन्तगं चेक्य- 
मिव्युपान्त्याक्षमो विधिः । 

दाक्तितदस्प्रभेदेन 
तत्र दैरूप्यसुच्यते ॥ ३३ ॥ 

ततो दिगुणमाने तु 
हिरूपं न्यासमाचरेत् । 

9 



२७० श्रीतत्रालोके । 

ततोऽपि दिशगणे सष्ि- 
संहतिददितयेन तम् ॥ २० ॥ 

मात्कां माखिनीं वाथ 
न्यस्येत्खशरसंमिते । 

उत्तमे तु दयीं न्यस्ये- 
व्यस्य पूर्वं प्रचोदितान् ॥२५९] 

दीक्षायां स॒ख्यतो मन्ना 

स्तान्पञ्चदश देरिकः । 
यदि वा तच्चभुवन- 

करामन्रपदाणजेः ॥ ३६ ॥ 
संख्यामेदेः कृते सूत्र 

तं त न्यासं गुरुश्चरेत् । 
कृत्वाक्तसूत्रं तस्यापि 

सवे स्थण्डिखवद्ध वेत् ॥ २३७ ॥ 
पूजितेन च तेनेव 

जपं कुयादतन्द्रितः । 



३९ शो० | सप्तविश्चतितममादहिकम् । ३७१ 

विधिरुक्तस्त्वयं श्रीम- 

न्माटिनीविजयोत्तरे ॥ २८ ॥ 
चक्रवद्भमयन्नेत- 

ददक्ति स जपो भवेत् । 

यदीक्षते ज॒होयेत- 
दोधाभो सं प्रवेशनात् ॥ २९॥ 

पञ्धेति वक्रपथकस्य चिदादिशक्तिपञ्चकेन 

गयुणनात् पञ्चविदातिभेव तीदयथः । क्यमिति 

उपाभ्यतीतमेकं रूपमियथः । तद्धि दिविध 
मादावुपाधीनामनुछासात् अन्ते च उपाधीनां 
प्ररामयोगत इति । एवं सप्तविरातिः। उपा- 
न्येति पथाश्चदक्षात्मनोऽन्यस्य अक्षसूत्रस्य 
समीपवतित्वात् । तत्रेति सप्तविंशतो । हिय॒ण- 
माने इति चतुष्प्ारादास्मनि । डिरूपमिति 
शक्तिरक्तिमदात्मकम् । ततोऽपि दिय॒णे इति 
अष्टोत्तरशतार्मनि । खशरेति पञ्चाशत् । उत्तमे 



२७२ श्रीतत्रारोके । 

इति पञ्चदशोत्तरदातात्मनि । दयीमिति मा- 
तृकामालिनीरूपाम् । प्वेमिति सप्तदराह्धिके । 
यदुक्तं त्र 

(पिवन्याचष्टकं चाख्रादिरकं षद्ट परा तथा ।' (४०) 

इति, पञ्चदश एते स्युरिति । यदि वेति 
पक्लान्तरे । उक्त इति एकान्नविशे पटे । य- 
दुक्तं तन्न 

(तदानेन विधानेन प्रकुयोदक्षमाठिकाम् । ̀  
मणिमोक्तिकशङ्कादिपग्माक्षादि विनिर्भिताम् ॥ 
हेमादिधातुजां बाथ शताधोक्षमितां बुधः । 
यथा खवाहूमात्रा खादटयाकृतितां गता ॥ 

तां गृहीत्वा समालभ्य गन्धधुपाधिवासिताम् । 
पूजयित्वा कृलेशानं तत्र शक्ति निवेशयेत् ॥ 
प्रतयेकयुच्रेद्धीज परावीजपुटान्तगम् । 
प्रस्फुररक्षान्तमेकसिन्नाधक्षे विनियोजयेत् ॥ 

आचणे व्यापकं भूयः सवाधिष्ठायकं सरेत् । 
दिविधेऽ्पि हि वणानां मेदे विधिरयं मतः ॥ 
द्वितीये व्यापकं वणं द्वितीयं पूर्वश्यसेत् । 
तृतीयादिषु वर्णेषु फान्तेष्वप्येव मिष्यते ॥ 



१ छो ] सप्तविंशतितममाह्विकम् । ३७ 

ततः चक्तिमनुस्मृत्य घत्राभामेकमानसः । 
अक्षमभ्यगतां कुयादक्षप्र्रप्रसिद्धये ॥ 
चक्रवद्धमयनेतदययदेवात्र प्रभाषते । 
तत्सवं मन्रसंसिद्धये जपत्वेन प्रकस्पते ॥ 
होमः स्यादीशिते तददद्यमानेऽत्र वस्तुनि ।' (१९।८३) 

इति ॥ ३९ ॥ 

इदानीमुक्तेऽपि पात्रस्य लक्षणे तद्धेदोपद्- 
शनाय पक्षान्तरमाह 

अथवाघमहापात्रं 
कुयात्तचोत्तरं परम् । 

नारिकेरुमथो वेल्वं 
सोवण राजतं चवा॥०॥ 

तस्याप्येष विधिः सर्व 
परति्ादो प्रकीर्तितः । 

तन्निष्कम्परसेः पूर्णं 
कृत्वास्मिन्पूजयेक्रमम् ॥४१॥ 

निष्कम्परसेरिति वीरसन्धिभिः पास्ता 
दिभिरि्यथः ॥ ४१॥ 



३७४ श्रीतघ्रालोके । 

अत्र इतिकतेव्यतामाह 

अधोसुखं सदा स्थाप्यं 
पूजितं पूजने पुनः । 

तत्पात्रसुन्सुखं तच 
रिक्तं कुयान्न तादृशम् ॥ ४२॥ 

पूजान्ते तद्रसापूणे- 
मात्मानं प्रविधाय तत् । 

अधोमुखं च संपूज्य 
स्थापयेत विचक्षणः ॥ ४२ ॥ 

पूजितमिति पात्रविद्यादिना । प्रजने इति 
यथष्टमव्रादेः । ताटशमित्युन्मुखम् ॥ ४३ ॥ 

तत्तच्छाछ्रोदितानि पूजाधारान्तराण्यपि द 
दोयितुमाह 

खट्ग कृपाणिकां यदा 
कतरी मकुरं च व।। 

विमरं तत्तथा कुया- 
चछीमत्कारीसुखोदि तम् ॥७५॥ 
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श्रीभेरवकुटेऽप्युक्तं 
कुरुपवेप्रपुजने । 

स्थण्डिटेऽमो पटे रि 
पात्रे पद्रेऽथ मण्डटे ॥ ४९५॥ 

मूर्तौ घटेऽख्रसंघाते 
धटे सूत्रेऽथ पूजयेत् । 

सेन स्वेनोपचारेण 
सङ्करं वजंयेदिति ॥ ६ ॥ 

खन खनेति गहस्थाद्युचितेन । यदुक्तं 

"गृहे गृहोद्छैद्रव्येः उमशाने च तदुद्धेः। 
विधिवतपूजनं काय श्चवलं न समाचरेत् ॥ 

इति ॥ ४६ ॥ 

ननु किमनेकेः स्थण्डिखादिभिः परूजाधारे- 
रिव्याशङ्कां गर्थीङ्लय विषयविभागं दशेयति 

यथाप्सु शान्तये मन्रा- 
सतददख्रादिषु धुवम् । 



२७६ श्रीतश्रारोके । 

रात्रच्छेदादिकतीरः 
काम्योऽतः सङ्रोज्ितः ॥४७। 

अत इति एषां परतिनियतकारितात्, तेन 
शान्तिकामो जर एव प्रजां विदध्यात्, > 
अच्रादाविति ॥ ४७ ॥ 

ननु एवमकामस्य युनः किमेभिबहूभिरि 
त्याराङ्ख्य आह 

अकामस्य त॒ ते तत्त- 
त्स्थानोपाधिवशाद्भुवम् । 

पाराकतेनसंश्यद- 
तत्वाप्यायादिकारिणः ॥४८॥ 

अथवा पुस्तकं तार- 
्रहःशाखखक्रमोम्ितम् । 

सुश्युद दीक्षितक्रतं 
तत्राप्येष विधिः स्मतः ॥४९॥ 

अथवेति पक्षान्तरे । ताटमहःशाखक्रमोः 
म्भितस्वेन च अस्य सर्वेसहत्वात् सवेकभेखपि 
आलुय॒ण्यं कटाक्षितम् । कृतमिति छिखितम्।॥ 
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एवं शिङ्गखरूपमभिधाय, प्रूजामेदमभिधा- 
तुमाह 

इत्थं स्वयंप्रतिष्ठुषु 
यावद्यावस्स्थितिभेवेत् । 

विभवेस्तपणं ्दि- 
स्तावदिच्छेद्वज॑नम् ॥ ५० ॥ 

अत एव यदा भूरि 
दिनं मण्डटकल्पनम् । 

तदा दिने दिने कया- 
हिभवेस्तपणं बहु ॥ ५१ ॥ 

प्रतिष्ठायां च सर्वत्र 
गुरुः पू्वादितं परम् । 

सतच्वमनुसन्धाय 
संनिधि स्फुटमाचरेत् ॥ ५२ ॥ 

विच्छेद वजनमिति विच्छेदं परिवञ्यं अवि. 
च्छिन्नमिदयथेः । अत एवेति अविच्छेदेन तप- 
णादेः कार्यत्वात् ॥ ५२ ॥ 

8“ 



३७८ , श्रीतत्रारोके । 

गयु 

+आ तन्मयत्वसंसिद्धेरा चाभीष्टफलोद यात् । 
पुत्रकः साधको व्यक्तमव्यक्तं वा समाश्रयेत् ॥*(९ शछो०) 

इस्यादयुक्तया तत्तदभीष्टसिद्धिपयेन्तं पुत्रकादीनां 
जिङ्गादिसमाश्रयणमुक्तम्, अनन्तरं पुनरेभिः 
किं का्यमिदयाशज््य आह 

सिद त॒ तन्मयीभावे 
फरे पुत्रकसाधकेः । 

अन्यस्मे तद्भयादन्य- 
तरस्मे तत्समप्यते ॥ ५३ ॥ 

तस्याप्येष विधिः सव- 
स्तदखामे तु सवेथा । 

अगाधेऽम्भसि तस्कषेप्यं 
क्षमयित्वा विद्धज्य च ॥९९॥ 

इयेष स्वप्रतिष्ठान- 
विधिः रिवनिरूपितः । 

 प्ररघ्रतिष्ठिते सिध 
बाणीयेऽथ खयंभुवि ॥ ५९८ ॥ ` 



५८ शो० ] सप्र्विशतितममाहिकम् । २३७९ 

सवेमासनपक्ने प्राट्- 
न्यस्य संपूजयेत्करमम् । 

एवं तत्समपणे योग्यश्चेत् कश्चिन्न ङन्धः, 
तदा तैः किं कायमिदारशज््य आह तदराभ 
इति । खयम्भुवीयथाद्विधिनिरूपित इति, तदे- 
बाह सर्वमिति ॥ 

नु खयम्भ्वादयो हि शृद्धादशुद्धाद्रा अध्व- 
मध्यादवतीणणाः, तत्कथमत्र इदं सर्वाध्वोत्तीणं 
संप्रूजयेदिलयाराङ्य आह 

शुदाद्युद्धाध्वजाः सर्व 
मन्राः सवे: शिवान्तकः ॥५५६॥ 

अध्वा चेहासने परोक्त 
स्तत्सर्वत्राचयेदिदम् । 

आवाहनविसष्ठी तु 
तत्र प्राग्बत्समाचरेत् ॥ “५५ ॥ 

नच एतव्युक्तिमात्रसिद्धमेवेलयाह 
उक्तं तन््रेऽप्यघोरेशे 

स्रच्छन्दे विभुना तथा । 



३८० , शीतत्रारोके । 

अथवा पल्यह् प्रोक्त 

मानाधाधेनियोगतः ॥ ५८ ॥ 
कृत्वे्ं मण्डटं तत्र 

समस्तं कममचयेत् । 
्रोक्तमानेति 
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इत्याद्यभिहितस्य त्रिहस्तत्वादेः ॥ 
एतदेव उपसंहरति 

बहूप्रकारभिन्नस्य 
यिङ्कस्याचां निरूपिता ॥९९॥ 

इति शिवम् ॥ ५९ ॥ 
बहु मेद भद्धिलिङ्गखरूपसं विनिरूपणाचतुरः। 
सपर्विज्ञं व्यव्रणोदाष्धिकमेतजयरथाभिख्यः॥ 

इति श्रीतत्राखोकविवेके जिङ्गाचाप्रकादानं नाम सप्तविदा- 

माहिकम् ॥ २५७ ॥ 


















